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PARTEA I - CONTEXTUL 
 

 

 

1.1 STABILIREA MISIUNII ȘI VIZIUNII 
 

 

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE: 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” își propune să asigure o educaţie de calitate pentru 

dezvoltarea  intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării sociale și economice a 

adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa 

muncii locală şi europeană. 

 

Unitatea școlară este permanent adaptabilă la schimbare, în concordanță cu tendințele evolutive 

ale calificărilor de pe piața muncii, în vederea pregătirii absolvenților interesați de o formare 

profesională continuă, pusă în folosul comunităţii, absolvenți educați în spiritul respectării drepturilor 

omului, multiculturalismului și spiritului naţional. 

 

Cetățeanul capabil de integrare în comunitate este dispus să învețe în orice etapă a vieții, de 

aceea, 

 

VIZIUNEA NOASTRĂ ESTE: 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este o instituție educațională, complexă şi 

modernă, care asigură programe de educație și formare profesională la standarde europene, în 

domenii solicitate pe piaţa muncii, susținând formarea profesională inițială, dezvoltarea 

personalității tinerilor, integrarea socio-culturală și profesională în societatea contemporană 

aflată în continuă transformare. 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” urmărește corelarea intereselor comune ale elevilor, 

părinților, cadrelor didactice și membrilor comunității locale și orientarea înspre finalitățile propuse prin 

standardele educaționale și profesionale specifice calificărilor profesionale în care se realizează 

formarea inițială. 
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1.2 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este amplasat în cartierul Nicolae Malaxa, fost „23 

August”, din sectorul 3 al Capitalei, zona societăţilor SC Titan Mașini Grele SA, SC Rolix Impex Series 

SRL, SC East Electric SRL, Total Display Grup, etc. 

Dacă în trecut era o zonă orăşenească periferică cu elemente rurale, în ultimii ani ca urmare a 

dorinţei populaţiei din cartierele bucureştene de a locui în reşedinţe individuale, aici s-a construit mult, 

astfel încât fostul cartier muncitoresc s-a transformat într-o zonă cu construcţii moderne. La acest lucru 

a contribuit extinderea reţelei de utilităţi (gaze, canalizare, apă curentă) şi faptul că o mare parte a 

locuitorilor cartierului s-a retras în localităţile de origine şi piaţa imobiliară şi a terenurilor de construcţii a 

cunoscut un serios avânt. 

Spre deosebire de anii 1980-1990 când mediul zonei şcolii era unul preponderent muncitoresc, în 

ultimii ani structura ocupaţională a locuitorilor a devenit eterogenă datorită faptului că în cartier, din 

motivele expuse mai sus populaţia activă a cunoscut un proces de întinerire. Nu există instituţii 

culturale, cluburile Faur şi Republica având astăzi alte destinaţii, dar în ultimii ani funcţionează 

universităţi particulare precum Universitatea Ecologică, Universitatea Tehnologică care în perioada 

anului universitar fac ca atmosfera să fie animată. 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” a luat fiinţă în anul 1974 prin fuziunea fostului Liceu 

Teoretic nr. 38 cu Şcoala Profesională de pe lângă Uzina de Țevi „Republica” care fusese înfiinţată în 

anul 1969. După unificare, unitatea şcolară a funcţionat în actuala clădire, adică cea a şcolii 

profesionale. 

Încă de la înfiinţare au fost pregătiţi elevi de liceu (curs de zi şi seral), şcoală profesională, școală 

de arte și meserii, școală de ucenici, şcoală de maiştri şi şcoală postliceală atât în meseriile specifice 

domeniului metalurgic cât şi în domenii ca electrotehnică, mecanică, automatizări, proiectare şi 

normare, matematică-fizică, biologie-chimie, matematică-informatică. Marea majoritate a elevilor 

proveneau de la școlile gimnaziale din apropierea liceului și din localitățile suburbane Bucureştiului 

(Fundeni, Plătăreşti, Gălbinași, Dobroești, Pantelimon, Voluntari, Cernica). 

În prezent unitatea de învăţământ asigură pregătirea elevilor la nivel liceal curs de zi și seral, 

școală profesională și școală postliceală. 

La liceu zi și seral elevii sunt pregătiţi în filiera tehnologică: 

 profilul servicii: 

- domeniul economic, calificarea tehnician în activităţi economice 

- domeniul estetica și igiena corpului omenesc, calificarea coafor stilist 

 profilul tehnic: 

- domeniul electric, calificarea tehnician electrician electronist auto 

- domeniul electromecanică, calificarea tehnician electromecanic 

- domeniul mecanică, calificarea tehnician mecatronist 

La școala profesională sunt școlarizați elevi pentru calificările: 

 domeniul estetica și igiena corpului omenesc, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

(învățământ dual și de stat) 

 domeniul mecanică, operator la mașini cu comandă numerică (învățământ de stat) 

 domeniul tehnici poligrafice, tipăritor offset, legător (învățământ dual) 
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1.3 ANALIZA REZULTATELOR DIN ANII TRECUȚI 
 

 

Se realizează începând de la finele anului școlar 2017-2018 pentru fiecare an școlar în parte. 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

În anul şcolar 2017-2018 în Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” au fost şcolarizaţi 520 

elevi cuprinşi în 21 de clase şi în următoarele forme de învăţământ astfel: 

 

 Clase Elevi 

Liceu zi 14 358 

Liceu seral 2 57 

Școala profesională 3 50 

Școala postliceală 2 55 

 

 

 

Populația școlară cuprinsă în unitate în anul școlar 2017-2018 a fost, pe forme de învăţământ şi sexe: 

Forma de învăţământ Nivel Număr clase Total elevi Fete Băieţi 

Liceu zi 

IX 4 111 66 45 

X 3 85 50 35 

XI 3 78 45 33 

XII 4 84 66 18 

Liceu seral 
XII 1 27 16 11 

XIII 1 30 15 15 

Școala profesională 

IX 1 19 2 17 

X 1 16 3 13 

XI 1 15 0 15 

Școala postliceală 
Anul I 1 26 7 19 

Anul II 1 29 6 23 

TOTAL 520 276 244 
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Dintre succesele înregistrate în activitatea de anul școlar 2017-2018 enumerăm pe cele cu un 

impact deosebit asupra elevilor:  

 

Nr 

crt. 

Tip activitate (concurs, 

festival, proiect 

educaţional,etc.) 

Scop 
Coordonator proiect 

şi profesori implicaţi 

Nr. elevi 

implicaţi 

1 Programul educaţional 

de educație financiară și 

economică „Junior 

Achievement 

România” 

Dezvoltarea abilităţilor 

sociale şi 

antreprenoriale 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Elevii 

claselor 

XIIB, 

IXAprof, 

XIC 

 

2 Proiect educativ 

municipal CAEM 

„Anotimpuri, sărbători, 

tradiții” 

Activități destinate 

cunoașterii obiceiurilor 

specifice sărbătorilor, 

înțelegerii 

semnificațiilor religioase 

fiecărei sărbători, 

dezvoltării creativității, 

promovării comunicării 

asertive 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Rusu Carmen 

Pogonici Cristinel 

Pantor Magdalena 

Bob Loredana 

Marcu Luminița 

Puiu Ginela 

 

850 elevi 

30 părinţi 

45 cadre 

didactice 

(din școală 

și 14 școli 

partenere) 

0 
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Structura populației școlare 
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3 „Suntem tânăra 

generație!” 

proiect naţional în 

parteneriat cu Fundaţia 

PRAIS – Mesaje 

motivaționale  

„Mesaje pentru o lume 

mai buna!”, Postarea 

pe site-ul PRAIS 

Miuță Mădălina 

Patrichi Steliana 

Gheorghian Anamaria 

Dordea Alica 

Cristache Iuliana 

Pantor Magdalena 

Popescu Gabriela 

Rusu Carmen 

 

34 elevi 

clasele  

X, XI, XII 

4 „Suntem tânăra 

generație!” 

proiect naţional în 

parteneriat cu Fundaţia 

PRAIS – Flashmob  

 

Premiul de excelență - 

cel mai bun sincron la 

concursul 

#BestFlashmob2017 

 

Kirat Valentina Natalia 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura  

Pînzariu Carmen  

 

8 elevi 

clasele  

IX, X, XI 

5 „Școala Bucureșteană 

Dezbate - Alege”,  

PMB-PROEDUS 

Dezbateri pentru 

identificarea 

problemelor din 

învățământul 

profesional tehnic 

Pînzariu Carmen 

Kirat Valentina Natalia 

Rusu Carmen 

Miuță Mădălina 

Pogonici Cristinel 

Dinu Aura 

Popescu Gabriela 

Drăghici Camelia 

Cristache Iuliana 

Rusu Contesina 

 

153 de elevi 

ai școlii  

6 „Suntem tânăra 

generație!” 

proiect naţional în 

parteneriat cu Fundaţia 

PRAIS – Mărțișorul, 

vestitorul primăverii 

 

Confecționare 

mărțișoare 

Miuță Mădălina 

Kirat Valentina 

Patrichi Steliana 

Rusu Contesina 

25 elevi 

clasele IX 

7 Proiect educativ 

municipal CAEM 

„Gândim global, 

acționăm local!” 

Activități destinate 

implicării elevilor în 

acțiuni de protejare a 

mediului 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

Miuță Mădălina 

Pantor Magdalena 

Toma Stelian 

Matei Mihai 

Pogonici Cristinel 

Cristache Iuliana 

 

800 elevi 

30 părinţi 

80 cadre 

didactice 

(din școală 

și 14 școli 

partenere) 
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8 Proiectului ROSE 

„Garanția succesului: 

Biruință, Ambiție, 

Conștiință!” 

MEN-UMP 

Programe de pregătire 

remediale pentru 

bacalaureat 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Bob Loredana 

Șerbănescu Hermina 

Dordea Alica 

Chirică Georgiana 

Kirat Valentina 

 

Elevii de la 

clasele 

XI, XII 

9 „Adolescenții înțeleg și 

accesează instituțiile 

statului” în parteneriat 

cu CPE – Centru 

Parteneriat pentru 

Egalitate și Primărie 

sector 3 

 

Sprijinirea participării 

adolescenților la viața 

comunității, încurajarea 

interacțiunii dintre 

adolescenți și instituțiile 

statului 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Puiu Ginela 

Elevi de la 

clasele  

X, XI 

10 Centenarul România 

MARE 

ISMB  

Conştientizarea rolului 

reprezentat de MAREA 

UNIRE în dezvoltarea 

României moderne 

 

Pogonici Cristinel 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Elevi de la 

clasele  

XI, XII 

11 Proiect - Săptămâna 

Antiviolență 

ISMB  

Activităţi desfăşurate în 

colaborare de structuri 

guvernamentale şi 

neguvernamentale, cu 

atribuţii și preocupări în 

domeniul prevenirii 

delincvenţei juvenile şi 

a violenţei 

 

Pînzariu Carmen 

Miuță Mădălina 

Elevi de la 

clasele 

IX, X, XI 

12 Prim plan pe liceul tău 

Școala TV, PROEDUS 

Afiș de prezentare a 

liceului 

 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

5 elevi 

clasele IX 

13 ERASMUS +  

„Tinerii în dialog cu 

autoritățile publice 

locale ale sectorului 3” 

în parteneriat cu 

Primăria sectorului 3 și 

Asociația Țara Tinerilor 

Uniți 

Stimularea implicării 

tinerilor, alături de 

factorii decizionali, în 

dezbaterile publice 

inițiate de Primăria 

Sectorului 3 privind 

proiectele ce urmează 

să fie supuse votului 

Consiliului Local. 

 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Elevi de la 

clasele  

X, XI 
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14 ROREC – Patrula de 

reciclare 

Asociația Română de 

Reciclare  

Activități destinate 

implicării elevilor în 

acțiuni de colectare 

selectivă a deșeurilor 

 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

Rusu Contesina 

20 de elevi 

de la clasa 

IXB 

15 La TINEri este Puterea 

în parteneriat cu 

Asociația The Social 

Incubator și 

Coca-Cola HBC  

Proiect adresat tinerilor 

care nu au încă un loc 

de muncă pentru 

creșterea șanselor 

acestora de a deveni 

activi pe piața muncii 

 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Drăghici Camelia 

Muscalu Manuella 

Elevi de la 

clasele  

XI, XII 

16 Caravana spectacolului 

românesc în școlile din 

sectorul 3 

în parteneriat cu Royal 

Art Muzzyk și Primăria 

sectorului 3 

„Nu-i Bai!”, spectacol 

de operă, operetă și 

lied prezentat într-un 

show-colaj, însoțite de 

concursuri și premii 

pentru a capta atenția 

elevilor.  

 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Drăghici Camelia 

Savu Elena 

Cristache Iuliana 

Elevi de la 

clasele  

IX, X, XI, XII 

17 Proiect Dignity Day 

în parteneriat cu 

Asociația Global Dignity 

Promovarea dreptului la 

o viață demnă 

 

 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Elevi de la 

clasele  

XI, XII 

18 Festivalul internațional 

al filmului de dragoste 

Primărie  sector3 , IS3  

Vizionare filme la 

Cinema Gloria 

Dordea Alice 

Grigorescu Alexandra 

Toma Stelian 

Cristache Iuliana 

Dinu Aura 

 

Elevi de la 

clasele  

XB, XC 

19 Proiect municipal – De 

la micul technician la 

marele antreprenor 

aplicant, Liceul 

Tehnologic „Nicolae 

Tesla”  

 

Concurs de clipuri 

publicitare 

Cristache Iuliana 

Patrichi Steliana 

Puiu Ginela 

Elevi de la 

clasele  

XA, XIA, 

IXD 

20 „Termoizolatorul 

eficient” 

aplicant, Colegiul Tehnic 

„Anghel Saligny” 

Ședințe de pregătire 

teoretică și instruire 

practică urmate de 

concurs 

 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Matei Mihai 

Elevi de la 

clasa IXA 

21 „Magia numerelor” 

CAERI poziția 1958, 

nr.24986/2/22.01.2018  

Concurs de fizică 

destinat elevilor de 

liceu 

 

Rusu Contesina 

Pînzariu Carmen 

Elevi de la 

clasele 

IX, X, XI 
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22 Meseria brățară de aur 

CIVITAS -PROEDUS 

Vizite ale elevilor de 

gimnaziu la activitățile 

de pregătire teoretică și 

practică pentru 

calificările în care liceul 

școlarizează elevi 

 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

Puiu Ginela 

Toma Stelian 

Matei Mihai 

Elevi de la 

clasele 

IX, X, XI 

23 Pepiniera de Talente  

Primărie  sector3 , IS3 

Program educațional 

care vizează aspectele 

vocaționale din 

educația copiilor, 

oportunitate pentru 

descoperirea, cultivarea 

și îmbunătățirea 

calităților vocaționale și 

îndeplinirea aspirațiilor 

elevilor 

 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Elevi de la 

clasele 

IX, X 

24 „Târgul Educaţional 

Bucureşti” 

Expoziţie noutăţi în 

domeniul educaţional 

Pantor Magdalena 

Puiu Ginela 

Kirat Valentina 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

 

Elevi clasa 

XI 

25 „Târgul Gaudeamus – 

Carte şcolară” 

Expoziție de carte 

școlară 

Pantor Magdalena 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

 

Elevi din  

3 clase 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 

În anul şcolar 2018-2019 în Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” au fost şcolarizaţi 522 

elevi cuprinşi în 21 de clase şi în următoarele forme de învăţământ astfel: 

 

 Clase Elevi 

Liceu zi 14 360 

Liceu seral 2 49 

Școala profesională 3 60 

Școala postliceală 2 53 
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Populația școlară cuprinsă în unitate în anul școlar 2018-2019 a fost, pe forme de învăţământ şi sexe: 

Forma de învăţământ Nivel Număr clase Total elevi Fete Băieţi 

Liceu zi 

IX 4 113 72 41 

X 4 101 64 37 

XI 3 73 41 32 

XII 3 73 43 30 

Liceu seral 
XI 1 23 7 16 

XIII 1 26 14 12 

Școala profesională 

IX 1 21 11 10 

X 1 19 4 15 

XI 1 20 2 18 

Școala postliceală 
Anul I 1 28 9 19 

Anul II 1 25 3 22 

TOTAL 522 270 253 
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Dintre succesele înregistrate în activitatea de anul școlar 2018-2019 enumerăm pe cele cu un 

impact deosebit asupra elevilor: 

 

Nr 

crt. 

Tip activitate (concurs, 

festival, proiect 

educaţional,etc.) 

Scop 
Coordonator proiect 

şi profesori implicaţi 

Nr. elevi 

implicaţi 

1 

Proiect educativ 

municipal CAEM 

„Selecția ta contează!” 

Activități destinate 

implicării elevilor în 

acțiuni de protejare a 

mediului 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

Miuță Mădălina 

Pantor Magdalena 

Toma Stelian 

Matei Mihai 

Pogonici Cristinel 

Cristache Iuliana 

800 elevi 

30 părinţi 

80 cadre 

didactice 

(din școală 

și 14 școli 

partenere) 

2 

Proiectului ROSE 

„Garanția succesului: 

Biruință, Ambiție, 

Conștiință!” 

MEN-UMP 

Programe de pregătire 

remediale pentru 

bacalaureat 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Șerbănescu Hermina 

Dordea Alica 

Niculae Daniela 

Kirat Valentina 

Tudor Mihaela 

 

Elevii de la 

clasele 

IX, X, XI, XII 

3 

Proiectul „Ghidul 

meseriilor viitorului – 

oportunitățile pieței 

muncii în lumea de 

mâine” 

Asociația 

neguvernamentală 

INACO – Inițiativa pentru 

Competitivitate, Primăria 

Sectorului 3 şi 

Inspectoratul Şcolar al 

Sectorului 3 

 

Programe de educație 

a elevilor, părinților și 

cadrelor didactice 

privind orientarea și 

integrarea absolvenților 

pe piața muncii 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Pantor Magdalena 

Dordea Alice Mihaela 

Grigorescu Alexandra 

Toma Stelian 

Pogonici Cristinel 

Elevii de la 

clasele 

IX, X, XI, XII 

4 Programul educaţional 

de educație financiară și 

economică „Junior 

Achievement 

România” 

Dezvoltarea abilităţilor 

sociale şi 

antreprenoriale 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Matache Anca 

Elevii 

claselor 

XIIB, 

IXAprof, 

XIC 

XIA 
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5 ROREC – Patrula de 

reciclare 

Asociația Română de 

Reciclare  

Activități destinate 

implicării elevilor în 

acțiuni de colectare 

selectivă a deșeurilor 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

 

20 de elevi 

de la clasa 

IXA 

6 Pepiniera de Talente  

Primărie sector3 , IS3 

Program educațional 

care vizează aspectele 

vocaționale din 

educația copiilor, 

oportunitate pentru 

descoperirea, cultivarea 

și îmbunătățirea 

calităților vocaționale și 

îndeplinirea aspirațiilor 

elevilor 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Elevi de la 

clasele 

IX, X 

7 Proiectul „Centenarul 

România MARE” 

ISMB  

Conştientizarea rolului 

reprezentat de MAREA 

UNIRE în dezvoltarea 

României moderne 

Pogonici Cristinel 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Elevi de la 

clasele  

X, XI, XII 

8 Proiect Dignity Day 

în parteneriat cu 

Asociația Global Dignity 

Promovarea dreptului la 

o viață demnă 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Elevi de la 

clasele  

X, XII 

9 Proiect ,,Colaj de 

mesaje ale elevilor- 

Marea Unire reflectată 

prin gândurile elevilor” 

ISMB 

Conştientizarea rolului 

reprezentat de MAREA 

UNIRE în dezvoltarea 

României moderne 

Pogonici Cristinel 

Dinu Aura 

Elevi de la 

clasele  

X, XI, XII 

10 Proiect „Sănătatea 

emoțională a 

preadolescentului” 

 

 Matache Anca Elevi de la 

clasele  

IX, X, XI, XII 

11 La TINEri este Puterea 

în parteneriat cu 

Asociația The Social 

Incubator și 

Coca-Cola HBC  

Proiect adresat tinerilor 

care nu au încă un loc 

de muncă pentru 

creșterea șanselor 

acestora de a deveni 

activi pe piața muncii 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Dinu Aura 

Rusu Carmen 

Pantor Magdalena 

Elevi de la 

clasele  

XI, XII 

12 Proiectul 

„Vocea tinerilor uniți” 

în parteneriat cu 

Primăria sectorului 3 și 

Asociația Tinerilor Uniți 

Stimularea implicării 

tinerilor, alături de 

factorii decizionali, în 

dezbaterile publice 

inițiate de Primăria 

Sectorului 3 privind 

proiectele ce urmează 

să fie supuse votului 

Consiliului Local. 

 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Elevi de la 

clasele  

X, XI 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2018-2023 

 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” 

 

14 

13 „Târgul Educaţional 

Bucureşti” 

Expoziţie noutăţi în 

domeniul educaţional 

Pantor Magdalena 

Puiu Ginela 

Kirat Valentina 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Elevi clasa 

XI 

14 „Târgul Gaudeamus – 

Carte şcolară” 

Expoziție de carte 

școlară 

Pantor Magdalena 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Elevi din  

3 clase 

15 Proiect „Bullying-ul 

şcolar” 

Secția 23 Poliție 

Prezentarea filmulețe 

bullyin 

Dinu Aura 

Ardeleanu Corina 

Pogonici Cristinel 

Miuță Mădălina 

Ceaușescu Ion 

Elevi de la 

clasele a 

IX-a 

16 Proiect „Unde-i lege nu-

i tocmeală” 

ISMB 

Activități dedicate 

prevenirii violenței în 

mediul școlar 

Diriginții claselor IX-

XII 

Elevii 

claselor IX-

XII 

17 Pepiniera de Talente  

Primărie sector3, IS3 

Concurs de fotografie Cristache Iuliana Avieriței 

Iustin XIA 

18 „Respect Education” 

Asociatia Lider Just 

 

Workshop pe teme 

juridice 

Pînzariu Carmen 

Miuță Mădălina 

Elevii 

claselor XII 

19 Proiect „Traficul de 

persoane” 

Agenția Națională 

Împotriva Traficului de 

persoane 

Activități de 

conștientizare a elevilor 

asupra pericolului 

traficului de persoane 

Matache Anca Elevii 

claselor a 

X-a 

20 Proiect - Săptămâna 

Antiviolență 

ISMB  

Activităţi desfăşurate în 

colaborare de structuri 

guvernamentale şi 

neguvernamentale, cu 

atribuţii și preocupări în 

domeniul prevenirii 

delincvenţei juvenile şi 

a violenţei 

 

Pînzariu Carmen 

Miuță Mădălina 

Elevi de la 

clasele 

IX, X, XI 

21 Proiectul „Bucureștiul 

prin ochii tinerilor” 

PMB 

Concurs de fotografii cu 

clădiri reprezentative 

pentru capitală 

Miuță Mădălina Avieriței 

Iustin XIA - 

locul I 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 

În anul şcolar 2019-2020 în Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” au fost şcolarizaţi 540 

elevi cuprinşi în 22 de clase şi în următoarele forme de învăţământ astfel: 
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 Clase Elevi 

Liceu zi 15 374 

Liceu seral 2 50 

Școala profesională 4 92 

Școala postliceală 1 24 

 

 

 

Populația școlară cuprinsă în unitate în anul școlar 2019-2020 a fost, pe forme de învăţământ şi sexe: 

Forma de învăţământ Nivel Număr clase Total elevi Fete Băieţi 

Liceu zi 

IX 4 112 71 41 

X 4 105 72 33 

XI 4 94 63 31 

XII 3 63 41 22 

Liceu seral 
XI 1 28 18 10 

XII 1 22 8 14 

Școala profesională 

IX 2 53 32 21 

X 1 17 8 9 

XI 1 22 3 19 

Școala postliceală Anul II 1 24 7 17 

TOTAL 540 323 217 

 

 

15 

2 

4 

1 

374 

50 

92 

24 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Liceu zi 

Liceu seral 

Școala profesională 

Școala postliceală 

Clase și elevi pe forme de învățământ 

Nr. elevi 

Nr. clase 

0 

100 

200 

300 

400 

Liceu zi 
Liceu seral 

Școala 
profesională Școala 

postliceală 

3
7

4
 

5
0

 

9
2

 

2
4

 

2
4

7
 

2
6

 

4
3

 

7
 

1
2

7
 

2
4

 

4
9

 

1
7

 

Structura populației școlare 

Total 

Fete 

Băieți 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2018-2023 

 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” 

 

16 

 

Dintre succesele înregistrate în activitatea de anul școlar 2019-2020 enumerăm pe cele cu un 

impact deosebit asupra elevilor: 

 

Nr 

crt. 

Tip activitate (concurs, 

festival, proiect 

educaţional,etc.) 

Scop 
Coordonator proiect 

şi profesori implicaţi 

Nr. elevi 

implicaţi 

1 

Proiectului ROSE 

„Garanția succesului: 

Biruință, Ambiție, 

Conștiință!” 

MEN-UMPFE 

Programe de pregătire 

remediale pentru 

bacalaureat 

Pînzariu Carmen 

Popescu Gabriela 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Șerbănescu Hermina 

Dordea Alica 

Sava Florina 

Niculae Daniela 

Kirat Valentina 

Chirică Georgiana 

Elevii de la 

clasele 

IX, X, XI, XII 

2 

„Succesul profesional”-

Programul educaţional 

de educație financiară și 

economică „Junior 

Achievement 

România” 

Dezvoltarea abilităţilor 

sociale şi 

antreprenoriale 

Titilină Florentina Elevii 

claselor 

XC, XD 

3 

Pepiniera de Talente  

Primărie sector3 , IS3 

Program educațional 

care vizează aspectele 

vocaționale din 

educația copiilor, 

oportunitate pentru 

descoperirea, cultivarea 

și îmbunătățirea 

calităților vocaționale și 

îndeplinirea aspirațiilor 

elevilor 

Miuță Mădălina 

Pînzariu Carmen 

Elevi de la 

clasele 

IX, X 

4 Proiectul Erasmus 

United we stand for 

european values 

Atelier de implicare 

civică 

Matache Anca Elevi de la 

clasele 

IX, X 

5 Proiectul „Prevenirea 

consumului de 

droguri”, parteneriat cu 

Agenția Națională 

Antidrog 

Dezbateri dedicate 

prevenirii consumului 

de substanțe interzise 

Titilină Florentina 

Matache Anca 

Bălan Ecaterina 

Kirat Valentina Natalia 

Elevii 

claselor 

XIIA, XIIB, 

XIIC 
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6 Proiectul „Sectorul 3 

dansează” 

Primăria sectorului 3, 

Asociația Bucharest 

Sport Club Elite 

Concurs de coregrafii 

sportive pentru 

majorete, sala Apollo 

Miuță Mădălina 

Oprișa Ion Virgil 

Titilină Florentina 

Ardeleanu Corina 

Puiu Ginela 

Eleve de la 

clasele 

IX, X 

7 Proiectul „Fortul 13 

Jilava”-tinerii față în față 

cu ororile comunismului 

Asociația pentru istorie 

recentă și dezvoltare 

urbană 

Vizitarea Fortului 13 

Jilava, debateri 

Pogonici Cristinel 

Pînzariu Carmen 

Dinu aura 

Miuță Mădălina 

Elevi de la 

clasele  

XIA, XIIA 

8 Proiect „Ea și numai 

ea” 

Asociația culturală Act 

Vizionare piese de 

teatru 

Miuță Mădălina 

Pantor Magdalena 

Rusu Carmen 

Dordea Alice 

Elevi de la 

clasele  

X, XI, XII 

9 Proiectul internațional 

EUROSCOLA 

Educația schimbă vieți 

Întâlniri cu personalități 

(Mihaela Tatu, Loran 

Turret) 

Matache Anca 

Gheorghian Anamaria 

Elevi de la 

clasele  

XI 

10 Proiect „Utilizarea 

platformei CROSS 

KNOWLEDGE de 

orientare profesională” 

JARomania 

Ateliere, chestionare 

online 

Matache Anca 

Titilină Florentina 

Elevi de la 

clasele XII 

11 Proiectul „STAR - 

adolescenți pregătiți 

pentru viitor” 

Centrul Parteneriat 

pentru egalitate 

Ateliere de lucru pe 

teme de interes pentru 

viitorii absolvenți 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Muscalu Manuella 

Cristache Iuliana 

Elevi de la 

clasele  

XI, XII 

12 Youth Spectators 

ERASMUS 

Atelier de educație 

nonformală 

Matache Anca Elevi de la 

clasele XI 

13 „Târgul Educaţional 

Bucureşti” 

Expoziţie noutăţi în 

domeniul educaţional 

Pantor Magdalena 

Puiu Ginela 

Kirat Valentina 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Elevi clasa 

XI 

14 „Târgul Gaudeamus – 

Carte şcolară” 

Expoziție de carte 

școlară 

Pantor Magdalena 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Elevi din  

3 clase 

15 Proiect „Bullying-ul 

şcolar” 

Secția 23 Poliție 

Prezentarea filmulețe 

bullying 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Pantor Magdalena 

Toma Stelian 

Elevi de la 

clasele  

a X-a 
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16 Proiect „Unde-i lege nu-

i tocmeală” 

ISMB 

Activități dedicate 

prevenirii violenței în 

mediul școlar 

Diriginții claselor IX-

XII 

Elevii 

claselor IX-

XII 

17 Proiectul „Prețul unei 

vieți sănătoase” 

Activități de motivare 

pentru adoptarea unui 

stil de viață sănătos  

Matache Anca 

Titilină Florentina 

Tufiș Andreea 

Elevi de la 

clasele  

IXD, XIC 

18 Proiectul „Cum să ne 

comportăm în situații 

de urgență” 

 Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Popescu Gabriela 

Elevi de la 

clasele  

XC, XAprof 

19 Proiectul „CIADO-No 

drugs Revolution 

2020” 

Vizionare de spectacole 

de teatru 

Diriginții claselor a XII-

a 

Elevii 

claselor a 

XII-a 

20 Proiectul „Capcana 

dependențelor” 

Asociația pentru 

educație și sănătate 

MENS SANA 

Seminarii de 

conștientizare a 

dependențelor și 

tentațiilor (fumat, 

droguri, alcool, 

tehnologie, zahăr, 

fastfood, băutiri 

energizante, jocuri, etc) 

Diriginții claselor IX-

XII 

Elevii 

claselor IX-

XII 

21 Proiectul „Finanțări 

nerambursabile-ideile 

tinerilor, devin proiecte 

viabile” 

Informări cu privire la 

proiectul ERASMUS+, 

oportunități de finanțare 

nerambursabilă, 

încurajarea elevilor să 

vină cu idei de proiecte 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Pînzariu Carmen 

Diriginții claselor XI-

XII 

 

Elevii 

claselor XI-

XII 

 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

În anul şcolar 2020-2021 în Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” au fost şcolarizaţi 540 

elevi cuprinşi în 25 de clase şi în următoarele forme de învăţământ astfel: 
 

 Clase Elevi 

Liceu zi 15 389 

Liceu seral 3 62 

Școala profesională 7 178 
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Populația școlară cuprinsă în unitate în anul școlar 2020-2021 a fost, pe forme de învăţământ şi sexe: 

Forma de învăţământ Nivel Număr clase Total elevi Fete Băieţi 

Liceu zi 

IX 3 90 53 37 

X 4 109 71 38 

XI 4 102 68 34 

XII 4 88 53 35 

Liceu seral 

XI 1 18 9 10 

XII 1 26 10 16 

XIII 1 18 5 13 

Școala profesională 

IX 4 108 75 33 

X 2 48 30 18 

XI 1 22 6 15 

TOTAL 25 629 380 249 

 

 
 

Dintre succesele înregistrate în activitatea de anul școlar 2020-2021 enumerăm pe cele cu un 

impact deosebit asupra elevilor: 

 

Nr 

crt. 

Tip activitate (concurs, 

festival, proiect 

educaţional,etc.) 

Scop 
Coordonator proiect 

şi profesori implicaţi 

Nr. elevi 

implicaţi 

1 

Proiectului ROSE 

„Garanția succesului: 

Biruință, Ambiție, 

Conștiință!” 

MEN-UMPFE 

Programe de pregătire 

remediale pentru 

bacalaureat 

Dinu Aura 

Miuță Mădălina 

Rusu Carmen 

Șerbănescu Hermina 

Dordea Alica 

Sava Florina 

Ghiveciu Marina 

Niculae Daniela 

Preotescu Maria 

Kirat Valentina 

Chirică Georgiana 

Elevii de la 

clasele 

X, XI, XII, 

XIII seral 
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2 

Proiect Erasmus+ 

KA202 „Exchange of 

Good Practices in the 

Implementation of VET 

competitions” 

WorldSkills Romania 

Schimb de experiență 

și implementarea 

competițiilor de tip VET 

în domeniul Cosmetică 

și înfrumusețare 

Miuță 

Puiu Ginela 

Tiber Daniela 

- 

3 

Programul „ABC - dar 

bancar” 

Junior Achievement 

România” 

Programul educaţional 

de educație financiară 

și economică 

Dezvoltarea abilităţilor 

sociale şi 

antreprenoriale 

Titilină Florentina Elevii 

claselor 

XID 

4 

Programul Meseriile 

viitorului și Aptitudinile 

necesare pentru a fi 

Cetățeni Smart ai celui 

mai Smart Sector 

INACO 

Primăria sectorului 3 

Program educațional 

care vizează 

oportunitățile pieței 

muncii în lumea de 

mâine, noile meserii și 

tehnologii ale erei 

digitale 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Titilină Florentina 

Pantor Magdalena 

Pogonici Cristinel 

Țoțan Magda 

Tiber Daniela 

Elevi de la 

clasele 

XIC, XIB, 

XID, XC, 

IXBprof, 

IXDprof 

5 

Programul Alegeri 

sănătoase – partener 

Salvați copiii 

Program de educație 

pentru sănătate 

Miuță Mădălina 

Țoțan Magda 

Gheorghian Anamaria 

Tiber Daniela 

Elevi de la 

clasele IX, 

X 

6 

Programul „Lead the 

Future” – partener 

S.C Raiffeisen Bank  

 

Program consiliere 

pentru cariera 

Dinu Aura 

Titilină Florentina 

Elevi de la 

clasele XIC, 

XID, XIA 

7 

Proiectul 19 Zile de 

activism împotriva 

abuzului și violenței 

față de copii și tineri 

Federația Internațională 

a Comunităților 

Educative 

Atelier de implicare 

civică 

Matache Anca 

Ghiveciu Marina 

Tiber Daniela 

Balan Ecaterina 

Elevi de la 

clasele 

IX 

8 

Proiectul „Unde-i lege 

nu-i tocmeală” 

ISMB 

Activități dedicate 

prevenirii violenței în 

mediul școlar 

Pantor Magdalena 

Țoțan Magda 

Gheorghian Anamaria 

Elevi de la 

clasele XI 

9 

Ziua porților deschise 

Școala Sanitară 

Postliceală „Carol 

Davila”, București 

Prezentare online a 

ofertei educaționale 

Kirat Valentina Elevii clesei 

XBprof 

10 

Parteneriat cu Biserica 

Sfântul Nicolae - 

Malaxa 

 

Expoziție de icoane cu 

tema „Cu Hristos la 

început de drum” 

și „Învierea și a 

Înălțărea Domnului” 

Țoțan Magda Elevi de la 

clasele IX-

XII 
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11 

Proiect Noi împotriva 

bullyingului 

Școala Gimnazială nr 20 

Dezbateri cu elevii pe 

teme antiviolență fizică, 

verbală, emoțională 

Matache Anca Elevi de la 

clasele IX-

XII 

12 „Alege Hurmuzescu! 

Alege viitorul tău” 

Dezbateri online cu 

ocazia Zilei naționale a 

meseriilor 

Dinu Aura 

Iordache Cristina 

Miuță Mădălina 

Popescu Gabriela 

Berculescu Liviu 

Țoțan Magda 

Tiber Daniela 

Muscalu Manuella 

Elevi de la 

clasele 

IX-XII 

13 „Târgul Educaţional 

Bucureşti” 

2020-2021 

PROEDUS 

Prezentarea ofertei 

educaționale pentru 

liceu și școala 

profesională 

Țoțan Magda 

Tiber Daniela 

Puiu Ginela 

Popescu Gabriela 

Miuță Mădălina 

Dinu Aura 

Elevi de la 

clasele XI 

14 Proiect „Vreau să fiu 

antreprenor” 

Tineri în arenă: planuri 

de afaceri pentru elevi, 

întâlniri online cu 

oameni de afaceri 

Preotescu Maria 

Laura 

Titilină Florentina 

Miuță Mădălina 

Elevi de la 

clasele X, 

XI, XII 

15 Proiect european 

Erasmus + Girls go 

Circular 

Asociatia Young 

Initiative, Institutul 

european de Inovare și 

Tehnologie 

Siguranța pe Internet, 

implicarea fetelor în 

domenii profesionale 

ale științei, protecția 

mediului, dezvoltarea 

abilităților 

antreprenoriale 

Matache Anca Elevi de la 

clasele X, 

XI 

16 Proiect european 

Erasmus+ Youth 

Spectators  

Centrul Municipal de 

Resurse și Asistență 

Educațională București 

și Societatea de educație 

Contraceptivă și Sexuală 

Folosirea teatrului 

social pentru a discuta 

aspecte legate de 

identitatea și violența 

de gen 

Matache Anca Elevi de la 

clasele IX, 

X, XI 

17 Proiectul Fumatul 

activ/pasiv - efectele 

consumului, legislație 

Agenția Națională 

Antidrog 

 Matache Anca Elevi de la 

clasele IX, 

X, XI, XII 
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1.4 CONTEXTUL EUROPEAN ȘI NAŢIONAL 
 

 

 Contextul european 

 

 Educaţia a avut dintotdeauna o influenţă formativă puternică asupra societăţii, totuşi 

instrumentele sale au luat noi dimensiuni ca rezultat al globalizării şi al revoluţiei cunoaşterii. Fiecare 

strategie pe termen lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi coeziunii sociale în 

UE are ca bază educaţia şi pregătirea. 

 Principalele repere ale politicilor şi programelor UE sunt: 

 Consiliul European de la Stockholm 

Aprobă Raportul privind obiectivele sistemelor de educaţie şi de formare profesională din ţările 

membre, menţionând că „îmbunătăţirea competenţelor de bază, în special cele privind tehnologia 

informaţiei (IT) şi cele digitale, constituie o prioritate a UE pentru a face economia europeană cea mai 

dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere”. 

 Procesul Barcelona 

În cadrul Consiliului European de la Barcelona, din martie 2002 s-a stabilit faptul că sistemele de 

educaţie şi formare trebuie să devină domenii de referinţă pentru calitate până în 2020 şi au fost 

definite o serie de ţinte.  

Cele cinci ținte în domeniul educaţiei şi formării, adoptate de către Consiliul Europei în mai 

2003, reprezintă încă o provocare: 

1. rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%;  

2. procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin 20% faţă de 

anul 2000; 

3. cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar 

superior; 

4. în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din 

populaţia în grupa de vârstă 25-64 ani; 

5. numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 2020 cu 

cel puţin 15% şi eliminarea oricăror decalaje între sexe în aceste domenii. 

 

Strategia Europa 2020 definește ca obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 
 creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 

75% 

 alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

 obiectivul „20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, 

dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei 

regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990; 

 reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% 

în 2020; 

 reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 
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20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008. 

 

Țintele strategice pentru anul 2020 sunt următoarele: 
 până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții; 

 până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

 până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %; 

 până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %; 

 până în 2020, cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

 până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010. 

 

 

Priorităţile europene ale formării profesionale:  

 

1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale 

Scop: Îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor  

Măsuri: 

1. Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi 

ECVET 

2. Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente: Europas, EQF, ECVET, ECTS. 

 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 

Scop: Creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii vor permite VET să aibă un rol important 

în politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în vederea realizării 

următoarelor 2 obiective: promovarea simultană a echităţii performanţei afacerilor, competitivităţii şi 

inovării (dublul rol al educaţiei: social şi economic); facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi 

acele competenţe necesare schimbării unui loc de muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării 

personale. 

Măsuri: 

2.1 Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 

1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei 

care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut sau nu au nici o 

calificare; 

2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la 

VET prin asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaţilor; 

3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor; 

4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. 

2.2 Măsuri la nivelul sistemului VET 

1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET  

2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în 

învăţământul superior 
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3. Promovarea participării active în ENQA - VET (European Network for Quality 

Assurance in Vocational Education and Training);  

4. Dezvoltarea profilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori, 

consilieri) 

5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor. 

 

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 

Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru 

securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivităţii. 

Măsuri: 

1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă 

şi a competenţelor.  

2. Corelarea VET cu piaţa muncii  

3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la 

locul de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială 

4. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi integrare 

profesională  

 

 

 Contextul naţional 

 

Guvernul României şi-a asumat politic răspunsul la invitaţia adresată de Comisia Europeană 

ţărilor candidate de a se asocia procesului de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi de formare 

profesională. 

Structura actuală a populaţiei ocupate după nivelul de instruire reflectă un deficit de persoane cu 

studii superioare, în aceste condiţii, chiar şi puţinele sectoare cu valoare adăugată ridicată din 

economia românească confruntându-se cu probleme în satisfacerea cererii de forţă de muncă 

calificată. Aceasta justifică necesitatea mutării accentului către investiţia în învăţământul profesional şi, 

mai ales, în formarea profesională continuă. 

 

Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar până în anul 2020 

Defineşte următoarele priorităţi strategice pentru politicile MEN (acoperă şi ÎPT): 

 realizarea echităţii în educaţie; 

 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; 

 formarea competenţelor cheie; 

 fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

 deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 

 asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 

 învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

 creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 

 

Joint Assessment Paper” – JAP 

În 2002 guvernul României realizează împreună cu Comisia Europeană o evaluare comună a 

priorităţilor pe termen scurt ale politicilor de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România 
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(„Joint Assessment Paper” - JAP). JAP a identificat domeniile prioritare în care este necesar să se 

realizeze progrese. Principalele aspecte relevante pentru ÎPT, semnalate în analiza realizată în anul 

2002 şi actualizate în anul 2015 și 2017 sunt următoarele:  

 accesul la formarea profesională iniţială, cu atenţie specială asupra mediului rural; 

 transparenţa, relevanţa şi calitatea formării profesionale iniţiale;  

 corelarea ofertei de formare profesională iniţială furnizată de şcoli cu nevoile pieţei muncii. 

 

În aceste condiţii, învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă a învăţării pe tot 

parcursul vieţii, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la 

cerinţele acestuia. 

Sistemul naţional de învăţământ profesional şi tehnic trebuie să răspundă la nivel național, 

următoarelor priorități: 

- Generalizarea învăţării centrate pe elev 

- Dezvoltarea parteneriatul cu agenţii economici 

- Dezvoltarea a curriculumului în acord cu cerinţele locale ale pieţei muncii 

- Formarea continuă a personalului din învăţământ 

- Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

- Orientarea şi consilierea profesională a tinerilor 

- Dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru educaţie 

- Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ 

- Consolidarea capacităţii manageriale în educaţie 

- Asigurarea şanselor egale în educaţie şi formare profesională 

- Promovarea utilizării facilităţilor TIC în predare şi învăţare 

- Asigurarea condiţiilor de învăţare elevilor cu nevoi speciale 

- Creşterea participării adulţilor la programele de formare continuă 

- Promovarea parteneriatelor în cadrul Uniunii Europene prin programe finanţate din 

fonduri europene 

- Creşterea numărului şi a calităţii materialelor suport pentru învăţare individuală, 

diferenţiată, e-learning etc. 

 

Pentru aceasta, obiectivul principal este: Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la 

cerinţele pieţei muncii 

Măsurile/Acţiunile: 

 Elaborarea anuală a Planului de şcolarizare în concordanţă cu recomandările PRAI şi PLAI 

 Dezvoltarea formelor de învăţământ pentru adulţi orientate cu predilecţie spre satisfacerea 

nevoilor angajatorilor 

Recomandări: planul de şcolarizare să respecte ţintele asumate prin Planul Local de Acţiune 

pentru Învăţământ, ca astfel unităţile şcolare din IPT să aibă oferta educaţională în concordanţă cu 

cerinţele pieţei muncii. De asemenea, se recomandă aplicarea de proiecte cu finanţare europeană de 

cât mai multe unităţi şcolare IPT pentru desfăşurarea de Programe autorizate CNFPA pentru adulţi. 

Prin aceste proiecte şcolile se pot şi autoriza şi desfăşura programe pentru adulţi fără taxă, toate 

costurile în acest sens fiind cheltuieli eligibile în POS DRU. 

Pornind de la aceste priorități, se conturează prioritățile regionale și locale, identificate din PRAI și 

PLAI. 
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1.5 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 
 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” se află situat în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, 

municipiul București, sectorul 3. 

Regiunea București-Ilfov constituită din municipiul București și județul Ilfov, se află situată în 

partea de sud-est a țării în Câmpia Română. Ca repere geografice importante se menționează Munții 

Carpați la 100 de km nord, Marea Neagră la 200 km la est și Dunărea la 60 km în partea de sud. Din 

Anuarul Statistic al României din 2006 rezultă că suprafața totală a regiunii București-Ilfov este 1821 

km2 dintre care Bucureștiul are 13.07% și Ilfov 86.93%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul București structurat în șase sectoare administrative are o populație de 2.208.368 

locuitori în timp ce județul Ilfov are 283.409 locuitori. Rezultă că în regiunea București-Ilfov ponderea ca 

populație, ca importanță economică și ca oportunități economice o reprezintă municipiul București care 

este cea mai mare piață din România. Populația municipiului București a scăzut în ultimii 10 ani cu 

6.83%, fapt reflectat și în populația școlară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura populației s-a schimbat scăzând dramatic ponderea grupelor de vârstă 0-14 ani, 0-20 

ani care este mult mai mică față de media pe țară. Analizând Proiecția Populației la nivelul anului 2013 

rezultă că în București segmentul de vârstă 15-24 de ani va scădea dramatic cu circa 35% (sursa 

PRAI). 

Populaţia şcolară prognozată pentru grupa de vârstă 15-24 ani este în scădere de la 341,4 mii 

persoane cât era în 2003 la 207,1 persoane în 2025, fapt care conduce la concluzia că sunt necesare 

măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea în învăţământul profesional şi tehnic în ceea ce 

priveşte cadrele didactice, cum ar fi, de exemplu, orientarea unităţilor ÎPT către furnizarea de programe 

autorizate de CNFPA pentru formarea adulţilor. 
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Prioritățile regionale evidenţiate în PRAI sunt: 

 

Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din regiune cu 

cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra posibilităţilor de continuare în 

învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc de muncă 

Obiective: 

O1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

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

nevoile de calificare 

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

învăţământul superior 

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

de căutare a unui loc de muncă prin Agenţia Municipiului Bucureşti/a Judeţului Ilfov 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic 

Obiective: 

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

regional şi local 

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

operatori economici şi autorităţi locale pentru furnizarea unui învăţământ profesional şi 

tehnic de calitate 

 

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

Obiective: 

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

proiecte de investiţii pentru infrastructura educaţională pentru unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic din regiune 

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

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 

Obiective: 

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

învăţământul profesional şi tehnic 

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

didactice diriginţi din învăţământul gimnazial 

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

gimnazial pentru stabilirea de acţiuni comune pentru orientarea şcolară şi profesională 

a elevilor din gimnaziu 

 

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 

Obiective: 

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

O5.2: Promovarea în rândul operatorilor economici a traseului educaţional prin învăţământul 
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profesional şi tehnic 

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

parcurgerii unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic 

 

 

Prioritățile locale evidenţiate în PLAI sunt: 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare identificate la 

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

continuă a adulţilor 

Obiective specifice: 

 Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală/al unităţilor de 

învăţământ în vederea identificării nevoii de formare 

 Obiectivul specific 1.2 - Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe 

piaţa muncii din capitală 

 Obiectivul specific 1.3 - Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la 

cursuri de formare profesională continuă 

 

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

şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

Obiective specifice: 

 Obiectivul specific 2.1 - Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în 

cadrul unităţilor cu învăţământ gimnazial din capitală 

 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiective specifice: 

 Obiectivul specific 3.1 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 

 Obiectivul specific 3.2 - Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în 

vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform 

normelor în vigoare 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din 

unităţile şcolare IPT din capitală 

Obiective specifice: 

 Obiectivul specific 4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare 

profesională 

 Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului 

restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare 

 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional al elevilor 

Obiective specifice: 

 Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere 

şi orientare în vederea alegerii traseului profesional 
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PARTEA a II a - ANALIZA NEVOILOR 
 

 

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

Pentru o cât mai completă analiză a mediului extern se vor trece în revistă contextul național, 

regional și local, influența grupurilor țintă asupra activității școlii și cerințele lor precum și contextul 

politic, economic, social, tehnologic și ecologic. 

 

 

2.1.1CONTEXTUL EUROPEAN, NAŢIONAL, REGIONAL, 

LOCAL, GRUPURI ŢINTĂ 
 

Pentru analiza mediului extern s-au consultat surse de informare diverse, dintre care ponderea 

cea mai mare o au PRAI - Regiunea Bucureşti - Ilfov, PLAI - Bucureşti, documente oficiale MENCȘ, 

documente MMPS, informaţii AMOFM - Bucureşti, chestionare aplicate reprezentanţilor agenţilor 

economici, părinţilor elevilor, studii la nivel naţional publicate pe programe web ale guvernului 

României, situaţia absolvenţilor, analiza structurii şomajului (pe calificări), Programul naţional de 

dezvoltare. 

Din toate aceste surse am desprins următoarele concluzii importante pentru şcoala noastră: 

În ceea ce priveşte situaţia demografică: 

 Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici, 

nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 

corespunzătoare în capitalul uman. 

 La nivelul municipiului Bucureşti reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată 

de migraţia externă (cu tendinţă de accentuare, în condiţiile integrării în UE). A apărut deja în 

acest sens un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, 

etc.) precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii 

(construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). Se desprinde nevoia de: racordare realistă la 

piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere. 

 Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare în grupa de vârstă 15 - 24 ani cu 

45,2% până în anul 2015 şi cu 37,5% până în 2025. În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-

2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 ani ar fi de cca. 918.000 persoane, ceea ce, 

luând în calcul rata netă de cuprindere în învăţământ de cca. 75,7% din prezent pentru grupa 15-

18 ani şi opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru liceul teoretic ar conduce la echivalentul 

dispariţiei la nivelul capitalei în învăţământul liceal şi profesional a multor unităţi de IPT. 

 În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o 

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

nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

 Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu 

18,2% până în 2025, faţă de 2005) conduce la: nevoi sporite de personal calificat - asistenţă 

socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală). 
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 Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine (53,3% la nivelul capitalei), reclamă: din partea ofertei 

de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină; programe de sprijin (facilităţi) pentru 

participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de formare continuă: 

îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).  

 Diversitatea etnică nu este prea accentuată în municipiul Bucureşti, principala minoritate etnică 

fiind cea rromă, dar sunt totuşi necesare o serie de măsuri, cum ar fi: educaţie multiculturală; 

soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; programe de sprijin 

pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002, 1,22% din populaţia rromă 

a ţării se înregistrează în Bucureşti, ceea ce numeric reprezintă aproximativ 27.322 persoane). 

În ceea ce priveşte evoluţia pieţei muncii: 

 Rata de activitate pentru municipiul Bucureşti (81,9%) are tendinţă de scădere. 

 Rata de ocupare pentru municipiul Bucureşti (80%) are tendinţă de scădere. 

 Rata şomajului pentru municipiul Bucureşti (2,1%) are tendinţă de scădere. 

 În ultimii ani se constată tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate (civile) în 

industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în construcţii. 

 Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă civile, în 2010 

este: serviciile - 72,3%, industria - 13,6%, construcţiile - 13,9%, agricultura - 0,3%. Astfel, se 

recomandă ca planurile de şcolarizare să reflecte aceste ponderi. 

 Structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate din regiunea Bucureşti Ilfov, evidenţiază că 

ponderea cea mai însemnată o deţin persoanele care au un nivel mediu de pregătire (58,7 %), 

fiind urmate de absolvenţii de învăţământ superior (32,8%), situaţie puţin diferită de cea 

înregistrată la nivel naţional, (61,1% pregătire medie - ISCED 3 - 4 şi 16,2% pregătire superioară - 

ISCED 5 - 6).  

 

Strategia EUROPA 2020 

Învăţământul profesional şi tehnic capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu 

deschidere europeană. În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări 

rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar concepţia 

de educaţie regândită şi modernizată. Din perspectiva tendinţei de globalizare şi mobilitate largă a forţei 

de muncă cu calificare ridicată, educaţia este tot mai frecvent considerată a fi, în acelaşi timp, factor şi 

efect. În acest context, o strategie actuală trebuie să ia în considerare diminuarea aspectelor negative 

şi faptul că învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei 

societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest 

proces. 

Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piață a Europei în 

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

reciproc: 

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

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

carbon și o utilizare eficientă a resurselor; 

3. creșterea economică inclusivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a 

forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială. 

Progresele realizate în direcția acestor obiective vor fi măsurate față de cinci indicatori de 

referință reprezentativi la nivel UE, pe care statele membre sunt invitate să le traducă în indicatori de 

referință naționali care reflectă punctele de plecare: 

1. 75% din populația în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată. 

2. 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare și dezvoltare. 
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3. Obiectivele climatice și energetice „20/20/20” trebuie să fie îndeplinite. 

4. Ponderea abandonului școlar timpuriu trebuie să fie sub 10%, iar cel puțin 40% din 

generația tânără trebuie să aibă studii universitare. 

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

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune o agendă Europa 2020 constând dintr-o 

serie de inițiative-pilot. Punerea în aplicare a acestor inițiative este o prioritate comună, care necesită 

măsuri la toate nivelurile: organizațiile de la nivelul UE, statele membre, autoritățile locale și regionale. 

- O uniune a inovării - reorientarea cercetării și dezvoltării și a politicii de inovare către 

provocările majore, reducând în același timp distanța dintre știință și lansarea pe piață, astfel încât 

invențiile să fie transformate în produse. Drept exemplu, brevetul comunitar ar putea permite 

întreprinderilor să economisească 289 de milioane EUR în fiecare an. 

- Tineretul în mișcare - creșterea calității și a atractivității internaționale a sistemului european 

de învățământ superior, prin promovarea mobilității studenților și a tinerilor profesioniști. Ca acțiune 

concretă, posturile vacante în toate statele membre ar trebui să fie mai accesibile la nivelul întregii 

Europe, iar calificările profesionale și experiența să fie recunoscute în mod corespunzător.  

- O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice și sociale durabile 

printr-o piață unică digitală bazată pe internet ultra rapid; toți europenii trebuie să aibă acces la internet 

de mare viteză până în 2020.  

- O Europă care își utilizează eficient resursele - sprijinirea tranziției către o economie care 

utilizează eficient resursele, cu emisii reduse de carbon. Europa trebuie să își mențină obiectivele 2020 

în ceea ce privește producția și consumul de energie și eficiența energetică. Acest lucru ar reduce cu 

60 de miliarde EUR importurile de petrol și de gaze până în 2020.  

- O politică industrială pentru o creștere economică verde - sprijinirea competitivității bazei 

industriale a UE în lumea de după criză, prin promovarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea de noi 

competențe. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de muncă;  

- O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă - crearea condițiilor pentru 

modernizarea piețelor forței de muncă, în scopul creșterii gradului de ocupare al forței de muncă și 

asigurării durabilității modelelor noastre sociale, în condițiile ieșirii la pensie a generației baby-boom; 

precum și 

- Platforma europeană împotriva sărăciei - asigurarea coeziunii economice, sociale și 

teritoriale, ajutând persoanele sărace și excluse social și permițându-le să joace un rol activ în 

societate. 

Educaţia a avut dintotdeauna o influenţă formativă puternică asupra societăţii, totuşi 

instrumentele sale au luat noi dimensiuni ca rezultat al globalizării şi al revoluţiei cunoaşterii. Fiecare 

strategie pe termen lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi coeziunii sociale în 

UE are ca bază educaţia şi pregătirea. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 

În societatea românească există o largă recunoaștere a faptului că educaţia reprezintă factorul 

strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi 

anticipativă a capitalului uman. Educaţia este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în 

fapt, este un proces de învăţare socială în căutare de soluţii inovative. Astfel, în „Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030” sunt precizate o serie de 

obiective privind Educaţia şi formarea profesională care au diferite termene la care trebuie realizate, dar 

şi obiective specifice prin care să se ajungă la obiectivul general. 

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

corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii 
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sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 

milioane persoane. 

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

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 

dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

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

România la nivelul performanţelor superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele 

provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 

În ceea ce priveşte perspectivele învăţământului profesional tehnic, în municipiul Bucureşti este 

necesară o mai bună pregătire ulterioară a elevilor astfel cel puțin 50% din proiectul planului de 

şcolarizare pentru clasa a IX-a pentru anul şcolar 2018-2019 pentru municipiul Bucureşti să fie alocat 

pentru IPT. Este necesar să ţinem cont că în Strategia Europa 2020 se precizează că învăţământul 

profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate 

pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. Trebuie să se depună 

eforturi considerabile pentru creşterea atractivităţii IPT, căci, şi în condiţiile în care numărul de 

absolvenţi de clasa a VIII-a este în creștere, fără o consiliere adecvată, aceştia vor alege tot liceul 

teoretic. În procesul de consiliere se va pune accent pe importanţa învăţământului profesional şi tehnic 

ca premisă a dezvoltării infrastructurii de afaceri prin  stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor 

absolvenţi cu meserii deficitare în economie şi orientarea acestora spre înfiinţarea de PFA, IF, etc. În 

tabelul următor se precizează ponderile corespunzătoare ţintelor PLAI pentru 2020 în vederea 

proiectării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021: 

 

Domeniu de pregătire 

Ţinta PLAI pe domenii pt. 

2013-2020 

Min.-max. (%) Ţinta (%) 

Chimie industrială 0-1% 1% 

Agricultură 0-2% 2% 

Silvicultură 0-1% 0% 

Industrie alimentară 2-8% 6% 

Fabricarea produselor din lemn 0-1% 1% 

Protecţia mediului 2-4% 4% 

Comerţ 1-5% 4% 

Turism şi alimentaţie 4-8% 4% 

Estetica şi igiena corpului omenesc 0-1% 1% 

Economic 18-20% 19% 

Mecanică 25-29% 28% 

Electromecanică 2-4% 4% 

Electric 3-7% 7% 

Electronică automatizări 2-6% 6% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5-8% 6% 

Materiale de construcţii 0-1% 1% 

Industrie textilă şi pielărie 3-7% 4% 

Tehnici poligrafice 0-1% 1% 

Producţie media 0-1% 1% 

TOTAL  100 

 
 

Sursa: ISMB  
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Principalele concluzii care se desprind sunt: 

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

 creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru 

categoriile expuse riscului; 

 stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în 

perspectiva 2020 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%, respectiv rata 

de absolvire a învăţământului secundar superior să fie cel puţin 85%); 

 programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural, 

comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei; 

 programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional; 

 promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual; 

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

defavorizate). 

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

 necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor 

vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor; 

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

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

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

pe o platformă sau folosind o bază de date performantă care să poată oferi posibilitatea 

de a afla în timp real toate modificările din sistem, fără a mai încărca unităţile şcolare cu 

situaţii care să le realizeze în timp scurt. 

Prognoza absolvenţilor de gimnaziu/intrări în clasa a IX-a este importantă, pentru a vedea o 

evoluţie coerentă a proiectării planului de şcolarizare. Trebuie să avem în primul rând o imagine asupra 

numărului de elevi care vor finaliza gimnaziul în acei ani şcolari şi care vor opta să urmeze liceul. 

Evoluţia numărului de elevi care sunt cuprinşi în gimnaziu şi se preconizează să finalizeze clasa a 

VIII-a în următorii ani este pe un trend crescător până în 2025. 

Concluzii: 

- Populaţia cu vârste între 15-24 de ani a scăzut dramatic în Bucureşti şi Ilfov şi a crescut constant 

coeficientul de îmbătrânire. 

- Există un procent ridicat al populaţiei active (30-65 ani) care este interesat de forme de pregătire 

pentru adulţi, în sensul reorientării profesionale, de aceea la Liceul Tehnologic „Dragomir 

Hurmuzescu” ne vom reorienta spre programe de pregătire seral, postliceal, cu frecvenţă redusă.  

- Odată cu intrarea României în UE s-a produs o migraţie a adulţilor calificaţi spre spaţiul vestic şi 

de aceea este necesară menţinerea de programe ÎPT pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă 

cu studii medii. 

- În urma discuţiilor cu reprezentanţii comunităţii, cu managerii S.C. Scudiver S.A., S.C. Rolix 

Impex, East Electric am considerat oportună introducerea de calificări noi precum tehnician 

electrician electronist auto. De asemenea, împreună cu managerii societăților Imprimeria Arta 

Grafică și Asociația Fabricanților de Ambalaje din România am inițiat procedura de autorizare 

pentru școala profesională, calificările legător și tipăritor offset. 

- Din analiza profilului economic al regiunii şi din discuţiile cu reprezentanţi ai IMM-urilor a rezultat 

necesitatea introducerii de clase cu calificări în domeniul serviciilor (tehnician în activităţi 

economice, coafor stilist). S-a inițiat procedura de autorizare pentru școala profesională, 

calificarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. 

- De asemenea reiese în mod clar necesitatea menţinerii şi dezvoltării parteneriatelor cu agenţii 

economici pentru asigurarea calităţii instruirii practice şi dezvoltarea formării continue. 
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Principalele grupuri țintă care trebuie avute în vedere în studiul contextului național, regional, 

local sunt: elevii, părinții şi comunitatea locală. Se are în vedere faptul că: 

Elevii așteaptă de la școală: 

- să dobândească prin educație un statut social și economic adecvat 

- un curriculum centrat pe deprinderi și dezvoltare de aptitudini necesare specializării urmate 

- condiții foarte bune de învățare 

Părinții așteaptă de la școală: 

- să-i pregătească pe elevi astfel încât gradul de inserție pe piața muncii să fie cat mai ridicat 

- să le fie respectate opțiunile în ceea ce-i privește pe copiii lor 

- să sprijine dezvoltarea personalității copiilor lor în vederea realizării ulterioare 

- să ofere o educație multiculturală pentru inserția și adaptarea lor în mediu european 

- un grad de profesionalizare ridicat 

Comunitatea așteaptă de la școală: 

- să formeze cetățeni educați, adaptați și adaptabili pe tot parcursul vieții 

- servicii educaționale la standarde ridicate 

- publicitate prin valorile obținute de elevi 

- receptivitate la nevoile comunității 

- tineri pregătiți pentru muncii 

- potențiali lideri 

 

 

2.1.2 CONTEXTUL POLITIC 
 

POLITICA EDUCAŢIONALĂ LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Constituţia României la articolul 32 stipulează condiţiile generale de garantare a dreptului la 

educaţie: accesul la educaţie, limba de instruire, dreptul la propria identitate a minorităţilor naţionale, 

libertatea învăţământului  religios, gratuitatea învăţământului de stat, autonomia universitară. 

Legea educației naționale nr.1/2011 este o lege organică. Politica educaţională este o 

componentă de bază a programului de guvernare. Responsabil de managementul sistemului educativ, 

în afară de MECȘ, sunt: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii 

și Cultelor. 

Reforma învăţământului preuniversitar a devenit operaţională când s-au stabilit componentele 

reformei: Curriculum, evaluare, manuale şcolare, pregătirea profesorilor, managementul şcolar, 

standardele ocupaţionale. S-au înfiinţat în timp: CNC, CNEE, Consiliul pentru aprobarea manualelor, 

CNFPA. 

Alte documente care reglementează învăţământul preuniversitar românesc: 

– Legea 1/2011, Legea Educației Naționale; 

– Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţionale nr. 75/12.07.2005, 

aprobată prin Legea 87/2006; 

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – 

OMENCS 5079/31.08.2016, OMEN 3072/08.01.2018, OMEC nr. 5447/31.08.2020 

(aplicabil din 09.09.2020), completat prin Ordinul ME nr. 3108/12.01.2021. 

Politica de integrare europeană se concretizează prin implementarea programului Erasmus+, 

Granturi SEE pentru educație și includere socială şi activitatea agenției ANPCDEFP. 
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POLITICA EDUCAŢIONALĂ LA NIVEL LOCAL 

 

Domeniile prioritare ale administraţiei publice locale a Sectorului 3 sunt: 

- Repararea şi modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

- Dezvoltarea şi diversificarea asistenţei sociale pentru populaţie, 

- Centre educaţionale de zi pentru copii aflaţi în dificultate, 

- Accelerarea introducerii calculatoarelor şi generalizarea accesului la internet în unităţile 

de învăţământ. 

Prin OMEdC 3033/2002 s-a aprobat Regulamentul Cadru pentru COMITETUL LOCAL DE 

DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, având drept obiectiv 

corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare profesională a beneficiarilor pregătirii 

profesionale. 

La nivelul școlii au fost studiate documentele curriculare de bază: Curriculumul național și oferta 

opțiunilor ține cont de cerințele comunității locale având în vedere posibilitățile școlii. Există la nivel 

comunitar o politică de sprijinire a școlii pentru evitarea abandonului școlar, pentru o școlarizare de 

calitate și pentru asigurarea cerințelor celor cu nevoi speciale. 

 

 

2.1.3 CONTEXTUL ECONOMIC 
 

LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru statistică, tendinţa generală privind 

evoluţia forţei de muncă a constituit-o în ultimii ani migrația forței de muncă preponderent calificate ce a 

dus la creșterea la nivel național a necesității forței de muncă pentru piața internă a muncii. Agenții 

economici se confruntă cu dificultăți majore în acoperirea cu personal calificat în vederea desfășurării 

activității. 

Cu toate acestea, începând din 2015, se constată o creştere uşoară a numărului de absolvenţi de 

învăţământ preuniversitar, cu certificat de calificare nivel 3, nivel 4 care sunt solicitaţi de întreprinderile 

mici şi mijlocii aflate în dezvoltare ca urmare a uşoarei relaxări fiscale şi a introducerii cotei unice de 

impozitare. 

 

LA NIVEL LOCAL 

 

Şcoala este amplasată în Sectorul 3, într-o zonă care la nivelul anilor ’80 a avut întreprinderi 

capabile să absoarbă absolvenţii de şcoală profesională şi liceu industrial. Din punct de vedere 

economic municipiul București are în prezent o situație economică mai bună decât alte regiuni ale țării. 

În timp, întreprinderile cu care am colaborat „REPUBLICA S.A.”, „FAUR S.A.”, nu au supravieţuit 

şocului privatizării. S-a produs în schimb revigorarea economică a unor societăţi comerciale mai mici, 

precum CABLEL S.A., SC. URMES S.A., S.C. SCUDIVER S.A., etc. şi apariţia altora precum LINDAB 

S.A., DUROTERM S.A., SC Titan Mașini Grele SA, SC Rolix Impex Series SRL, SC East Electric SRL, 

Total Display Grup şi a unor societăţi mici de tip service. 

Se constată că în ultimii 2 ani aceste întreprinderi sunt interesate de formarea de resursă umană 

calificată (de nivel 3 și 4). 
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2.1.4 CONTEXTUL SOCIAL 
 

LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Accentuarea stării de sărăcie a populaţie pe fondul creşterii şomajului, stă mână în mână cu 

scăderea demografică, delicvenţa juvenilă, droguri, alcoolism. 

La nivelul părinţilor se manifestă mentalităţi de tipul: 

- Şcoala nu este un mijloc de promovare socială; 

- Neasumarea responsabilităţii educaţiei propriilor copii; 

- Liceele tehnologice nu oferă garanţia admiterii în învăţământul superior. 

Incapacitatea părinţilor de a se adapta la multiplele schimbări apărute în viaţa socio-economică 

conduce la drame familiale. 

În anumite medii este prezentă incultura, la diverse niveluri: igienică sanitară, civică, până la 

cultură în general. 

 

LA NIVEL LOCAL 

 

Se constată o receptivitate sporită a părinţilor elevilor şcolii față de derularea programelor „Bani 

de liceu”, „EURO 200” - acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, 

acordarea manualelor şi rechizitelor gratuite, acordarea burselor de performanță, de merit, de studiu, 

sociale, etc. 

O proporție de 35% dintre elevi sunt navetiști, întâmpinând greutăți financiare dar starea 

materială nu le permite să locuiască în București. Este necesară preocuparea suplimentară a 

diriginților, profesorilor clasei și consilierului școlii pentru depășirea acestor dificultăți și insuflarea 

dorinței de progres școlar. 

 

 

2.1.5 CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
 

În ultimii ani s-au introdus din ce în ce mai mult echipamentele informatice în şcoli, s-a generalizat 

în sectorul 3 conectarea şcolilor la reţeaua internet. 

S-au înmulţit oportunităţile de informare: expoziţii de tehnică informaţională, expoziţii de mijloace 

didactice, târguri de carte. 

Au fost pregătite corespunzător cadrele didactice pentru utilizarea programelor uzuale pe 

calculator. La nivelul şcolii, există două reţele de calculatoare, conectate la internet, s-au dotat 

catedrele şi comisiile metodice cu cel puţin un calculator, la fel şi atelierele. Se constată din păcate 

uzura morală a aparaturii de laborator, mijloace didactice încă bune dar neutilizabile din lipsa pieselor 

de schimb. 

În anul școlar 2014-2015 școala a fost dotată cu videoproiectoare și ecrane de proiecție în fiecare 

sală de curs, fiecare cadru didactic primind de la Primăria sectorului 3 un laptop. A fost implementată 

aplicația eCatalog. 

Începând cu anul școlar 2020-2021 prin intermediul proiectelor POIM și POC se vor dota 

instituțiile de învățământ cu tehnologie IT în vederea organizării activităților de învățare în sistem 

online. 
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2.1.6 CONTEXTUL ECOLOGIC 
 

La nivel naţional s-a inclus printre domeniile prioritare programul de protecţie a mediului şi 

creştere a calităţii vieţii. 

La nivel local se constată un interes foarte scăzut al părinţilor pentru aderarea la astfel de 

programe, din cauza programului zilnic foarte încărcat şi a stresului economic. 

Elevii sunt în schimb foarte interesaţi de activităţile educative extraşcolare ce au ca temă protecţia 

mediului, ecologizarea zonelor industriale, etc. La nivelul liceului au fost derulate proiecte de protecție a 

mediului „Gândim global, acționă, local!”, „ECO-ul Terra!”, Patrula de reciclare-RoRec. 

Prin politica educaţională actuală, s-au introdus module de norme de igienă şi protecţia mediului 

înconjurător, şi se pune accent pe respectarea normelor de igienă şcolară. 
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

 

Analiza mediului intern s-a realizat pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale 

furnizate de Institutul Naţional de Statistică, din studii previzionale la orizontul anului 2013 şi 2020 

(„Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020” - 

realizat de INCSMPS în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/37932, „Corelarea ofertei educaţionale a 

învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, beneficiar Centrul Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic), precum şi folosind surse oficiale la nivel european 

(de exemplu, Eurostat, CEDEFOP). 

 

Analiza demografică 

Populaţia se regăseşte într-un declin accentuat, iar în mod deosebit, populaţia de vârstă şcolară 

are o scădere accentuată. Acest aspect, în corelare cu îmbătrânirea populaţiei, vor conduce la 

asumarea de măsuri coerente de raţionalizare a reţelei şcolare pentru a răspunde provocărilor şi din 

perspectiva corelării cu cerinţele pieţei şi din cea a folosirii eficiente a resurselor umane şi materiale. 

Din perspectiva declinului demografic, se recomandă crearea şi funcţionarea de reţele viabile de şcoli 

în vederea atragerii unui număr mai mare de elevi către IPT, subliniind astfel importanţa acestui 

segment pentru o piaţă a muncii care să beneficieze de forţă de muncă bine pregătită. 

Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic trebuie să aibă în vedere diversificarea grupului ţintă 

căruia i se adresează, respectiv să se orienteze şi către populaţia adultă, căreia să îi ofere cursuri de 

formare profesională, acestea fiind o posibilitatea de creştere a veniturilor cadrelor didactice şi astfel, 

de creştere a motivării acestora pentru îmbunătăţirea activităţii proprii. 

 

Analiza economică 

Se apreciază că domenii de formare prioritară iniţială sunt: mecanică, economic, construcţii, 

servicii, instalaţii şi lucrări publice. Se remarcă un trend crescător în economie datorită investiţiilor brute, 

al investiţiilor străine şi valorilor mari înregistrate în produsul intern brut. 

Se recomandă implicarea operatorilor economici în parteneriate viabile în vederea realizării de 

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

curriculum-ului, în furnizarea de angajaţi care să fie formaţi în cursuri de formare profesională continuă 

în cadrul şcolilor IPT. 

 

Analiza pieţei muncii 

Rata de activitate pentru regiunea Bucureşti-Ilfov are în 2016 o tendinţă crescătoare faţă de anii 

precedenţi, ajungând la valoarea de 69,9%, fiind mai mare pentru persoanele de sex masculin (77,9%), 

faţă de cele de sex feminin (62,6%). Valoarea acestui indicator este mai mare în anul 2016 pentru 

persoanele aflate în mediul urban (70,8%), faţă de cele aflate în mediul rural (62,2%). Pentru grupa de 

vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult în intervalul 2002-2015, ajungând la 

27,1%, faţă de 31,3% cât se înregistrează la nivel naţional, însă mai mare faţă de cea înregistrată în 

regiunile Nord Vest (26,4%), Centru (25,6%), Sud Vest Oltenia (25,7). 

Rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 de ani a înregistrat o scădere în intervalul 2011-2014, 

crescând uşor în anul 2016 la 23,2%, faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 24,5%. Creşterea mai 
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accentuată este pentru persoanele de sex feminin, de la 16% în anul 2014 la 21,9% în anul 2016. 

Rata şomajului este foarte scăzută pentru regiunea Bucureşti Ilfov în anul 2015 (14,6%), 

singura regiune care are o rată mai mică (9,3%), fiind Nord Est. Această rată este considerabil mai 

mică şi decât rata înregistrată la nivel naţional, de 21,7%. Rata şomajului este mai mare pentru 

persoanele de sex masculin (17,5%) decât cea înregistrată pentru cele de sex feminin (11,1%). 

Din anchetele derulate în cadrul angajatorilor rezultă necesitatea creşterii calităţii formării 

profesionale iniţiale şi a unei consilieri prealabile a viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a pentru a alege 

în cunoştinţă de cauză anumite domenii care ar fi mult mai aproape de abilităţile fiecăruia. Aceste 

aspecte se pot obţine prin promovarea coerentă a IPT în rândul şcolilor cu elevi în clasele V-VIII şi prin 

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

între şcoală şi operatorii economici. Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” popularizează în fiecare 

an oferta educațională atât la școlile gimnaziale din sectoarele 2 și 3, cât și la școlile gimnaziale din 

județele Ilfov și Călărași. 

 

Analiza învăţământului profesional şi tehnic 

Prin Strategia Europa 2020, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor 

în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui 

participant la acest proces. 

În acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de calitate care să fie dezvoltat în 

condiţiile descentralizării funcţionale şi al implicării partenerilor sociali la adoptarea deciziilor în acest 

segment. Se analizează evoluţia populaţiei şcolare, situaţia resurselor umane în IPT, numărul de elevi 

care revin unui cadru didactic, orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a, oferta de formare 

profesională, care este în mare parte adaptată la cerinţele pieţii muncii stabilite în urma analizelor în 

cadrul şedinţelor Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS). 

Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti realizează acţiuni concrete pentru creşterea 

ponderii IPT de la nivel regional, de la 35,6% înregistrată în anul şcolar 2015-2016, în scădere continuă 

din anul şcolar 2009-2010 de la 47%, în aşa fel încât să se atingă ponderea de 60% recomandată de 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, strategie aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 bis/06.05.2017. 

Având în vedere că regiunea Bucureşti Ilfov are cel mai mic număr de parteneriate încheiate 

pentru formarea profesională iniţială prin învăţământ profesional (133), faţă de 4.726 de parteneriate 

încheiate la nivel naţional, se recomandă realizarea de acţiuni concrete pentru atragerea operatorilor 

economici către unităţile de învăţământ profesional şi tehnic. 

Autoevaluarea mediului intern s-a făcut pe baza analizei tuturor activităţilor desfăşurate în 

şcoală şi a informaţiilor legate de predare - învăţare, materiale şi resurse didactice, rezultatele elevilor, 

consilierea şi orientarea oferită elevilor, calificările existente în oferta educaţională şi curriculum utilizat, 

resursele fizice şi cele umane de care dispune unitatea şcolară şi programele de parteneriate 

dezvoltate. 

S-au studiat observările făcute la lecţii, rapoartele de activitate ale catedrelor şi comisiilor 

metodice, programul de activitate al CAPP şi cel al activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, 

procesele - verbale încheiate în urma controalelor tematice, programele de parteneriat, sponsorizările 

obţinute, rezultatele obţinute de elevii şcolii, programele de perfecţionare, etc. 
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2.2.1 PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 
 

Studiind rapoartele de activitate întocmite de responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice 

precum şi în urma observărilor activităților la clase, desprindem următoarele concluzii: 

- corpul profesoral este organizat pe arii curriculare și catedre/comisii metodice la nivelul cărora 

s-au ţinut şedinţele de catedră în care s-au stabilit criterii de selecţie pentru manuale, stadiul 

parcurgerii materiei, planuri manageriale, planuri operaționale, planuri remediale, planuri de 

activități, analiza propunerilor pentru stabilirea CDL-urilor, analiza rezultatelor școlare; 

- s-au aplicat testele predictive, au fost interpretate, s-au realizat și aplicat planuri de măsuri 

remediale care au în vedere învățarea centrată pe elev; 

- la nivelul comisiilor metodice au fost prezentate referate şi comunicări; au fost susținute lecții 

demonstrative. 

În afara acestor comisii, în școală mai funcționează comisii de lucru, comisia pentru curriculum, 

comisia pentru evaluarea și asigurarea calității cu un rol activ în viața școlii. 

 

 

2.2.2 RESURSE MATERIALE ȘI UMANE 
 

În patrimoniul unităţii de învăţământ sunt cuprinse trei clădiri: şcoala, atelierul şcoală şi căminul. 

Situaţia juridică a terenurilor şi clădirilor este reglementată prin existenţa actelor de proprietate 

(Hotărârea nr.300/14.11.1972 CITT) şi a autorizaţiei de funcţionare nr.3579/22.04.2002; 80-3/14096. 

La parterul căminului, folosit în scop administrativ fiinţează un cabinet medical şcolar de 

medicină generală şi un cabinet stomatologic şcolar, ambele având atât medici cât şi asistenţi medicali. 

Biblioteca, cu peste 25000 de volume şi un număr de 500 cititori ocupă două săli de depozit de 

carte şi o sală de lectură. În ultimii ani au fost achiziţionate peste 1000 de volume. 

În spaţiul de învăţământ, cu o suprafaţă utilă de 1802 m2 sunt cuprinse 13 săli de clasă 

destinate fiecărei discipline de studiu (limba și literatura română, limbi moderne, matematică, biologie, 

istorie, geografie, discipline socio-umane, religie), cabinete de specialitate (mecatronică, discipline 

economice, asistenţă psihopedagogică), laboratoare (informatică, fizică, chimie, mecanică, electronică 

auto), ateliere şcoală (prelucrări prin așchiere și lăcătușerie mecanică, electro, auto). 

Pentru domeniul estetica şi igiena corpului omenesc sunt amenajate ateliere - salon de coafor 

stilist și o sală pentru pregătirea teoretică. 

Nu există o sală de sport construită, dar s-a amenajat una în spaţiul existent, cu o suprafaţă de 

40 m2. 

Şcoala este racordată la reţeaua Internet şi are două reţele de calculatoare cu un post de 

analist programator. Toate birourile: secretariat, contabilitate, administrativ, directori, comisii metodice 

și laboratoare sunt dotate cu tehnică IT. 

Clădirile sunt independente din punctul de vedere al utilităţilor, existând racordare directă la 

reţeaua de gaze, electricitate, apă şi canalizare la reţeaua municipală, nemaifiind condiţionate de 

funcţionarea agenţilor economici din zonă ca în trecut. 

Încălzirea se face prin intermediul centralei termice proprii cu cazane de tip Lamborghini, 

modernă şi eficientă, instalată în anul 2004. 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” a fost cuprins în programul BEI şi începând din anul 

2007 s-a lucrat la reabilitare, nefiind cazul de consolidare. 

Se preconizează ca începând din anul școlar 2021-2022 liceul să intre în reabilitare și extindere. 
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A. PERSONAL DIDACTIC 

 

La începutul anului școlar 2021-2022 personalul Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este 

constituit din: 

 49 cadre didactice 

 6 personal didactic auxiliar 

 10 personal nedidactic 
 

Situația cadrelor didactice din punct de vedere al gradelor didactice: 

Cadre 

didactice 
Total Gradul I Gradul II Definitivat Debutant 

În curs de 

calificare 
Necalificat 

Titulari 20 8 6 6 - - - 

Suplinitori 29 9 1 7 6 2 4 

Total: 49 17 7 13 6 2 4 

 

Personal didactic angajat 49, dintre care: 

- cadre didactice titulari 24 

- cadre didactice suplinitori 25 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

- Cu gradul I - 17 

- Cu gradul II - 7 

- Cu definitivat - 13 

- Debutanți - 6 

- În curs de calificare - 2 

- Necalificați - 4 
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B. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  

 

Total personal didactic auxiliar: 6 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

- Secretar-șef - 1 

- Administrator financiar - 1 (ocupat 0,5) 

- Administrator de patrimoniu - 1 

- Secretar - 1 

- Analist programator - 1 

- Bibliotecar - 1 (vacant) 

 
 

C. PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

Total personal nedidactic angajat: 10 

- Îngrijitoare - 4 

- Muncitor calificat pentru întreţinerea imobilelor şi a materialului didactic - 1 

- Muncitor calificat întreţinere(cu autorizaţie de fochist) - 3 

- Paznic – 2 

 

 
 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 0,5 1 1,5 

Secretar șef 

Administrator financiar 

Administrator de patrimoniu 

Secretar 

Ajutor programator 

Bibliotecar 

Personal didactic auxiliar 

p
o

st
u

ri
 0 

1 

2 

3 

4 

Îngrijitor Muncitor calificat 
întreținere 

Muncitor cu 
autorizație de 

fochist 

Paznic 

4 

1 

3 

2 

Personal nedidactic 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2018-2023 

 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” 

 

43 

 

 

2.2.3 REZULTATELE ELEVILOR 
 

Vor fi analizate pentru fiecare an în parte, până la finele perioadei. 

 

 Anul școlar 2017-2018 

 

Situaţia promovabilităţii pentru elevii rămași la sfârșitul anului școlar 2017-2018, în lunile 

iunie-iulie-august: 

 

Liceu zi : 

Clasa 
Total elevi la 

începutul 
semestrului I 

Total elevi 
la sfârșitul 

semestrului 
II 

Promo-
vați 

Cori-
genți 

Cu situații 
neîncheiate 

Repe- 
tenți 

Procent 
promovabilitate 

a IX-a A 29 30 25 3 0 2 83,33% 

a IX-a B 21 18 13 2 0 3 72,22% 

a IX-a C 30 27 22 1 3 1 81,48% 

a IX-a D 31 29 18 7 0 4 62,06% 

 111 104 78 13 3 10 75% 

a X-a A 29 28 21 6 0 1 75% 

a X-a B 27 26 5 11 5 5 19,23% 

a X-a C 29 30 24 1 0 5 80% 

 85 84 50 18 5 11 59,52% 

a XI-a A 23 22 21 0 1 0 95,45% 

a XI-a B 27 21 10 9 1 1 47,61% 

a XI-a C 28 25 19 6 0 0 76% 

 78 68 50 15 2 1 73,52% 

a XII-a A 20 20 15 5 0 0 75% 

a XII-a B 15 13 4 9 0 0 30,76% 

a XII-a C 23 21 17 4 0 0 80,95% 

a XII-a D 26 23 15 8 0 0 65,21% 

 84 77 51 26 0 0 66,23% 

Total 
liceu zi 

358 333 229 72 10 22 68,76% 
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Liceu seral: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

a XII-a As 27 16 14 1 1 0 87,5% 

a XIII-a As 30 22 13 0 8 1 59,09% 

Total seral 57 38 27 1 9 1 71,05% 

 

 
 

Școala profesională: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

IX Aprof 19 19 14 0 2 3 73,68% 

X Aprof 15 15 12 0 3 0 80% 

XI Aprof 15 13 6 0 1 6 46,15% 

Total școala 

profesională 
49 47 32 0 6 9 68,08% 
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Școala postliceală: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

IP 26 19 16 0 0 3 84,21% 

IIP 29 29 13 0 0 16 44,82% 

Total școala 

postliceală 
55 48 29 0 0 19  

 

 

 

Situația promovaților la sfârșitul anului școlar 2017-2018, pe tranșe de medii: ne dă informații 

legate de nivelul calitativ 

 

Forma de 
învățământ 

Clasa Promovaţi 5- 6 99 7 - 899 9 - 10 

Liceu zi a IX-a A 28 14 14 0 

a IX-a B 15 9 6 0 

a IX-a C 26 16 10 0 

a IX-a D 25 13 12 0 

a X-a A 27 10 12 5 

a X-a B 21 17 13 1 

a X-a C 24 9 15 0 

a XI-a A 22 7 15 0 

a XI-a B 20 16 4 0 

a XI-a C 25 9 13 3 

a XII-a A 20 14 5 1 

a XII-a B 13 9 4 0 

a XII-a C 21 0 21 0 

a XII-a D 23 1 21 1 

Liceu seral a XII-a As 16 13 3 0 

a XIII-a As 21 18 3 0 

Școala 
profesională 

IX A prof 16 13 2 0 

X A prof 15 10 5 0 

XI A prof 7 3 4 0 

Școala Postliceală I P 16 9 7 0 

II P 13 6 7 0 

0 10 20 30 

anul I 

anul II 
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Nr. elevi promovați 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE NAŢIONALE, an școlar 2017-2018 

 
La examenul de absolvire a școlii postliceale (certificare a competențelor profesionale nivel 5): 
 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Februarie 

2017 

Tehnician 

diagnostic auto 
7 6 1 0 6 

 
La examenul de absolvire a liceului (certificare a calificării profesionale în vederea obţinerii certificatului 
de calificare profesională nivel 4): 
 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Mai 

2018 

Coafor Stilist 20 20 0 0 20 

Tehnician electrician 

electronist auto 
3 2 1 0 2 

Tehnician în 

activități economice 
12 12 0 0 12 

 
La examenul de bacalaureat 2018: 
 

Sesiunea 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Iunie - Iulie 46 26 42 19 4 7 0 0 13 5 

August - 

Septembrie 
40 19 35 16 5 3 0 0 12 3 

 

Procentul de promovabilitate a fost: 

În sesiunea iunie-iulie: 

 La seria curentă: 30,95% 

 La seria anterioară: 26,31% 

 Total 29,5 % 

În sesiunea august-septembrie: 

 La seria curentă: 34,28% 

 La seria anterioară: 18,75% 

 Total 29,41% 

 

În anul școlar 2017-2018, la clasele a XII-a zi, au început 84 de elevi, au promovat vară și 
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toamnă 77 de elevi, dintre care s-au înscris la bacalaureat 53 de absolvenți și au promovat examenul 

32 de absolvenți, adică 60,37%. 

La clasa de seral au promovat vară și toamnă 21 de elevi, dintre care s-au înscris la bacalaureat 

7 absolvenți și a luat examenul 1 absolvent (14,28%). 

 

 Anul școlar 2018-2019 

 

Situaţia promovabilităţii pentru elevii rămași la sfârșitul anului școlar 2018-2019, în lunile 

iunie-iulie-august: 

 

Liceu zi : 

Clasa 
Total elevi la 

începutul 
semestrului I 

Total elevi 
la sfârșitul 

semestrului 
II 

Promo-
vați 

Cori-
genți 

Cu situații 
neîncheiate 

Repe- 
tenți 

Procent 
promovabilitate 

a IX-a A 31 28 25 - 2 1 89,21% 
 
 
 

a IX-a B 28 25 12 9 - 4 48% 

a IX-a C 31 30 28 - - 2 93,33% 

a IX-a D 30 30 26 - - 4 86,67% 

 120 
 

113 91 9 2 11  

a X-a A 27 28 26 - - 2 92,85% 

a X-a B 21 21 16 - - 5 76,19% 

a X-a C 27 26 22 - - 4 84,61% 
 a X-a D 26 26 22 1 - 3 84,61% 

 101 101 86 1 - 14  

a XI-a A 26 25 20 4 - 1 80% 

a XI-a B 22 23 18 - - 5 78,26% 

a XI-a C 24 24 23 1 - - 95,83% 

 72 72 61 5 - 6  

a XII-a A 24 24 19 2 1 2 79,17% 

a XII-a B 21 19 5 13 1 - 26,31% 

a XII-a C 28 26 14 11 1 - 53,84% 

 73 69 38 26 3 2  

Total 
liceu zi 

366 355 276 41 5 33 78,18% 
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Liceu seral: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

a XI-a As 29 29 16 - - 13 55,17% 

a XIII-a As 26 25 15 - - 10 60% 

Total seral 55 54 31 - - 23 57,4% 

 

 
 

Școala profesională: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

IX Aprof 21 21 14 2 - 5 66,67% 

X Aprof 19 19 17 - - 2 89,47% 

XI Aprof 20 16 7 - - 13 43,75% 

Total școala 

profesională 
60 56 38 2 - 20 67,85% 
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Școala postliceală: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

IP 28 21 14 - - 7 66,66% 

IIP 25 25 15 - - 10 60% 

Total școala 

postliceală 
53 46 29 - - 17 63,04% 

 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE NAŢIONALE, an școlar 2018-2019 

 
La examenul de absolvire a școlii postliceale (certificare a competențelor profesionale nivel 5): 

 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Februarie 

2019 

Tehnician 

diagnostic auto 
4 4 - - 4 

 
La examenul de absolvire a liceului (certificare a calificării profesionale în vederea obţinerii certificatului 
de calificare profesională nivel 4): 
 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Mai 

2019 

Coafor Stilist 20 18 2 - 18 

Tehnician electrician 

electronist auto 
5 5 - - 5 

Tehnician în 

activități economice 
14 14 - - 14 

Tehnician 

mecatronist 
9 8 1 - 8 
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PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2018-2023 

 

 

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” 

 

50 

 
La examenul de bacalaureat 2019: 
 

Sesiunea 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Iunie - Iulie 38 16 38 13 - 3 - - 11 2 

August - 

Septembrie 
16 4 13 4 3 - - - 5 - 

 

Procentul de promovabilitate a fost: 

În sesiunea iunie-iulie: 

 La seria curentă: 28,94%%  . 

 La seria anterioară: 15,38%%. 

 Total 25,49 %. 

În sesiunea august-septembrie: 

 La seria curentă: 38,46%. 

 La seria anterioară: 0%. 

 Total 29,41% 

 

 Anul școlar 2019-2020 

 

Situaţia promovabilităţii pentru elevii rămași la sfârșitul anului școlar 2019-2020, în lunile 

iunie-iulie-august: 

 

Liceu zi : 

Clasa 

Total elevi 
la începutul 
semestrului 

I 

Total elevi la 
sfârșitul 

semestrului 
II 

Promo-
vați 

Cori-
genți 

Cu 
situații 

neînche-
iate 

Repe- 
tenți/ 

Exma-
triculați 

Procent 
Promova-

bilitate 

a IX-a A 27 28 27 - - 1(R) 96,42% 

a IX-a B 27 27 27 - - - 100% 

a IX-a C 27 27 27 - - - 100% 

a IX-a D 30 30 30 - - - 100% 

 112 112 111 - - 1 99,10% 

a X-a A 24 24 23 - - 1(R) 95,83% 

a X-a B 24 25 24 - - 1(R) 96% 

a X-a C 28 29 29 - - - 100% 

a X-a D 27 27 27 - - - 100% 

 103 105 103 - - 2 98,08% 
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a XI-a A 27 28 28 - - - 100% 

a XI-a B 21 21 18 - - 3(E) 85,71% 

a XI-a C 23 23 22 - - 1(R) 95,65% 

a XI-a D 22 22 20 - - 2(R) 90,91% 

 93 94 88 - - 6 93,61% 

a XII-a A 24 24 23 - - 1(E) 95,83% 

a XII-a B 15 15 15 - - - 100% 

a XII-a C 24 24 24 - - - 100% 

 63 63 62 - - 1 98,41% 

Total 
liceu zi 

371 371 364 - - 10 97,32% 

 

 
 

Liceu seral: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi 

la sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu situații 

neîncheiate 

Repe- 

tenți 

Procent 

promovabilitate 

a XI-a As 28 28 20 - - 8(R) 71,42% 

a XII-a As 22 22 17 - - 5(R) 77,27% 

Total seral 50 50 37 - - 13 74% 
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Școala profesională: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului 

I 

Total elevi la 

sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu 

situații 

neînche-

iate 

Repetenți/ 

Transferați 

Procent 

promovabilitate 

IX Aprof 27 26 23 - - 3(R) 88,46% 

IX Bprof 25 27 24 - - 3(2R+1T) 88,88% 

X Aprof 17 17 14 - - 3(R) 82,35% 

XI Aprof 22 22 13 - - 9(R) 59,09% 

Total școala 

profesională 
91 92 74 - - 18 80,43% 

 

 
 

Școala postliceală: 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului 

I 

Total elevi la 

sfârșitul 

semestrului 

II 

Promo-

vați 

Cori-

genți 

Cu 

situații 

neînche-

iate 

Repetenți/ 

Exmatricu-

lați 

Procent 

promovabilitate 

IIP 24 24 17 - - 6(1R+5E) 70,83% 

Total școala 

postliceală 
24 24 17 - - 6 70,83% 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE NAŢIONALE, an școlar 2019-2020 

 
La examenul de absolvire a școlii postliceale (certificare a competențelor profesionale nivel 5): 

 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Februarie 

2020 

Tehnician 

diagnostic auto 
13 13 - - 13 

 
La examenul de absolvire a liceului (certificare a calificării profesionale în vederea obţinerii certificatului 
de calificare profesională nivel 4): 
 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Mai 

2020 

Coafor Stilist 14 14 
  

14 

Tehnician electrician 

electronist auto 
6 6 

  
6 

Tehnician în 

activități economice 
19 19 

  
19 

 
La examenul de bacalaureat 2020: 
 

Sesiunea 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Iunie - Iulie 47 44 47 38 0 6 0 0 12 8 

August - 

Septembrie 
24 20 24 20 0 0 0 0 13 3 

 

Procentul de promovabilitate a fost: 

În sesiunea iunie-iulie: 

 La seria curentă: 25,53% 

 La seria anterioară: 18,18% 

 Total 21,97%. 

În sesiunea august-septembrie: 

 La seria curentă: 54,16% 

 La seria anterioară: 15%. 

 Total 36,36% 
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 Anul școlar 2020-2021 

 

Situaţia promovabilităţii pentru elevii rămași la sfârșitul anului școlar 2020-2021, în lunile 

iunie-iulie: 

 

Liceu zi : 

Clasa 
Total elevi la 

începutul 
semestrului I 

Total elevi la 
sfârșitul 

semestrului 
II-iunie 

Promo-
vați 

Cori-
genți 

Cu 
situații 

neînche-
iate 

Repetenți/ 
Exma-

triculați 

Procent 
Promova-

bilitate 

a IX-a A 28 27 27 - - - 100% 

a IX-a B 31 30 30 - - - 100% 

a IX-a C 31 31 31 - - - 100% 

Clasa a IX-a 90 88 88 - - - 100% 

a X-a A 26 25 24 - - 1(R) 96% 

a X-a B 28 28 21 - - 7(R) 75% 

a X-a C 26 26 26 - - - 100% 

a X-a D 29 29 28 - - 1(R) 97% 

Clasa a X-a 109 108 99 - - 9 92% 

a XI-a A 24 23 23 - - - 100% 

a XI-a B 24 23 11 6 1 5(E) 48% 

a XI-a C 25 25 24 - - 1E 96% 

a XI-a D 29 28 27 - - 1E 96% 

Clasa a XI-a 102 99 85 6 1 7 86% 

a XII-a A 28 28 28 - - - 100% 

a XII-a B 18 18 10 - - 8(4R+4E) 56% 

a XII-a C 22 22 22 - - - 100% 

a XII-a D 20 19 16 3 - - 84% 

Clasa a XII-a 88 87 76 3 - 8 87% 

Total liceu zi 389 382 348 9 1 24 91% 
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Liceu seral: 

 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului I 

Total elevi la 

sfârșitul 

semestrului 

II-iunie 

Pro-

movați 

Cori-

genți 

Cu 

situații 

neîn- 

cheiate 

Repetenți/ 

Exma-

triculați 

Procent 

Promova-

bilitate 

a XI-a As 18 18 8 - - 10 E 44% 

a XII-a As 26 26 14 - 1 11E 54% 

a XIII-a As 18 18 12 - - 6(3R+3E) 67% 

Total 
liceu seral 

62 62 34 - 1 27 55% 

 

 
 

Școala profesională: 

 

Clasa 

Total elevi la 

începutul 

semestrului 

I 

Total elevi la 

sfârșitul 

semestrului 

II-iunie 

Promo- 

vați 

Cori-

genți 

Cu 

situații 

neînche-

iate 

Repetenți

/ Exma-

triculați 

Procent 

Promova

-bilitate 

IX A prof 28 28 23 1 4 - 82% 

IX B prof 28 30 30 - - - 100% 

IX C prof 28 28 26 - - 2R 93% 

IX D prof 24 23 21 - 1 1 R 91% 

X A prof 24 24 23 - - 1 R 96% 

X B prof 24 24 21 - - 3 R 88% 

XI A prof 22 21 11 - - 10 R 52% 

Total 

școala 

profesională 

178 178 155 1 5 17 R 88% 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE NAŢIONALE, an școlar 2020-2021 

 
 
La examenul de absolvire a liceului (certificare a calificării profesionale în vederea obţinerii certificatului 
de calificare profesională nivel 4): 
 

Sesiunea Calificarea Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați 

Mai 

2021 

Coafor Stilist 32 32 0 0 32 

Tehnician electrician 

electronist auto 
7 7 0 0 7 

Tehnician în 

activități economice 
21 21 0 0 21 

 
La examenul de bacalaureat 2021: 
 

Sesiunea  

Înscriși  Prezenți Neprezentați Eliminați Promovați  

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Serie 

curen-

tă 

Serie 

anteri-

oară 

Iunie-Iulie 64 19 61 15 3 4 0 0 9 2 

August-

Septembrie 
41 11 40 10 1 1 0 0 8 2 

 

Procentul de promovabilitate a fost: 

 În sesiunea iunie-iulie: 

 La seria curentă: 14,75% 

 La seria anterioară: 13,33% 

 Total: 14,47% 

  

 În sesiunea august-septembrie: 

 La seria curentă: 20% 

 La seria anterioară: 20% 

 Total: 20% 
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2.2.4 INFORMAREA, CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ELEVILOR 
 

Începând cu anul școlar 2004-2005 în școală funcționează Cabinetul de asistență 

psihopedagogică care oferă servicii de consiliere și orientare nu numai pentru elevi ci și pentru părinți și 

profesori.  

Rețeaua de consiliere și orientare a elevilor este alcătuită din: 

 Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, 

 Comisia diriginților,  

 Consiliul reprezentativ al părinților,  

 Reprezentanții Bisericii Sfântul Nicolae Malaxa din cartier, 

 Agenții economici cu care școala lucrează în parteneriat. 

Activitățile de consiliere și orientare se realizează în cadrul activităților de dirigenție, programului 

de consultații la CAPP și prin activitățile extrașcolare și extracurriculare din școală. 

Pentru părinți există anual un program de consultații al fiecărui profesor diriginte făcut public la 

avizierul școlii precum și un program de ședințe și lectorate pentru părinți. 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare cu impact asupra elevilor sunt: întâlnirile Consiliului 

elevilor, activitățile culturale și concursurile sportive, vizionarea și analiza spectacolelor de teatru și 

operă, excursiile, vizitele la târguri: educaționale, de bunuri de consum, ocupaționale, aniversarea unor 

date importante din istoria țării, activități cu tentă moral creștină. Un impact deosebit îl are programul 

„Școala altfel” în care pe parcursul unei săptămâni elevii derulează aceste tipuri de activități sub 

îndrumarea profesorilor. 

Un rol important îl au parteneriatele cu alte școli din zone limitrofe liceului sau din alte sectoare, 

precum și cele la nivel regional, național și internațional. 

În activitatea de consiliere și orientare școlară un rol deosebit îl are implicarea părinților și a 

comunității locale, implicare care de multe ori rezolvă situații conflictuale între părinți și copii, elevi și 

profesori sau conduce la o corectă evaluare a capacităților copiilor, respectiv la o judicioasă alegere a 

drumului în viață. 

 

 

2.2.5 CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 
 

În anul școlar 2021-2022, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” pregătește elevi în 

următoarele calificări: 

LICEU zi și seral: 

 Tehnician în activități economice 

 Tehnician electrician electronist auto 

 Tehnician electromecanic 

 Coafor stilist 

 Tehnician mecatronist 

ȘCOALA PROFESIONALĂ zi: 

 Operator la mașini cu comandă numerică 

 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

 Tipăritor offset 

 Legător 
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S-a finalizat procedura de acreditare pentru nivel 4 liceu, calificarea coafor-stilist. 

Curriculumul utilizat este bazat pe standarde ocupaționale și de pregătire profesională, este 

determinat de piața economică și de mobilitățile forței de muncă și este național și în dezvoltare locală - 

CDL. 

Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală s-a făcut pe baza intereselor și aptitudinilor 

elevilor, pe baza opțiunilor și dorințelor părinților, și în scopul dezvoltării armonioase a elevilor, 

diversificării domeniilor de cunoaștere. 

Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală s-a făcut pe baza studierii cererii pieței muncii la 

comanda și cu consultarea agenților economici și în funcție de necesitatea de pregătire pentru o 

anumită calificare. 

S-a dorit adaptarea ofertei educaționale a școlii cu cererea pieței forței de muncă, fapt ce a dus 

la introducerea de calificări în domeniul: 

1. Serviciilor - liceu; de aceea au fost făcute demersuri pentru obținerea autorizării provizorii 

pentru calificările: 

- Domeniul estetica şi igiena corpului omenesc - calificarea coafor stilist; 

- Domeniul electric - calificarea tehnician electrician electronist auto. 

Clasele au fost realizate, în septembrie 2013 începând primul an. 

2. Mecanic - școala profesională; de aceea au fost făcute demersuri pentru obținerea 

autorizării provizorii pentru calificările: 

- Operator la mașini cu comandă numerică; 

- Sudor. 

Clasele au fost realizate, în septembrie 2015 începând primul an. 

3. Transporturi - școala postliceală; de aceea au fost făcute demersuri pentru obținerea 

autorizării provizorii pentru calificarea: 

- Tehnician diagnostic auto; 

Clasa a fost realizată, în septembrie 2015 începând primul an. 

4. Tehnici poligrafice - școala profesională; de aceea au fost făcute demersuri pentru 

obținerea autorizării provizorii pentru calificarea: 

- Tipăritor ofsett; 

- Legător 

Clasa a fost realizată, în septembrie 2020 începând primul an. 

 

 

2.2.6 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Pentru atingerea țintelor propuse și mai cu seamă în vederea creșterii calității actului 

educațional la nivelul școlii s-a pus un accent deosebit pe activitatea de perfecționare a personalului 

didactic, didactic-auxiliar și cel nedidactic. 

În acest sens, pentru personalul didactic perfecționarea se va realiza: 

- la nivelul catedrelor/comisiilor metodice 

- în colaborare cu Casa Corpului Didactic (pentru colectivul de management și pentru 

profesori și maiștri) 

- în cadrul Consiliilor profesorale tematice 

- la nivelul instituțiilor furnizoare de formare: British Council, Institutul Francez, Institutul de 

cercetări pentru Mecanică Fină și Mecatronică 

- în cadrul Departamentelor de pregătire a personalului didactic ale instituțiilor de 
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învățământ superior 

- prin furnizorii de educație și formare profesională continuă 

- prin organizația sindicală la care este afiliat liceu  

- la bibliotecă și la punctul de documentare metodică a școlii precum și la centrele de 

documentare și bibliotecile din oraș 

Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, perfecționarea se va realiza prin cursuri 

organizate la Casa Corpului Didactic. 

Programul de perfecționare este anexat la planurile operaționale. 
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2.3 ANALIZA SWOT 
 

Pentru a realiza o cât mai corectă diagnoză a mediului intern şi extern a Liceului Tehnologic 

„Dragomir Hurmuzescu” s-a făcut analiza SWOT bazată pe: 

- rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale (bacalaureat, examenele de certificare a 

competenţelor profesionale nivel 3, 4, 5, examenele de admitere în instituţii de învăţământ 

superior) 

- situaţia absolvenţilor şi gradul de inserţie pe piaţa muncii 

- rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare şi extracurriculare 

- gradul de realizare a obiectivelor propuse prin planurile manageriale la nivelul şcolii şi al 

comisiilor metodice 

- oferta curriculară a şcolii 

- schemele orale ale unităţii de învăţământ 

- parteneriatele în care s-a implicat şcoala 

- regulamentul intern 

- discuţiile cu elevii, părinţii, agenții economici şi reprezentanţii comunităţii locale şi rezultatele 

obţinute la chestionare 

- controalele tematice curente în şcoală 

Din consultarea tuturor acestor surse am identificat următoarele puncte tari, slabe, ameninţări şi 

oportunităţi. 

 

S 

Puncte tari 

W 

Puncte slabe 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

- Facilități oferite de platforme 

educaționale. 

- Acoperirea integrală a catedrelor cu 

personal didactic. 

- Asigurarea unei bune pregătiri 

profesionale de specialitate. 

- Adaptarea programelor școlare la 

nivelul elevilor. 

- Organizarea de simulări la nivel de 

şcoală. 

- Rezultate bune ale elevilor la 

examene de certificare a competenţelor 

profesionale. 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

- Rezultate slabe ale elevilor la 

examenul de bacalaureat. 

- Lipsa preocupărilor unor cadre 

didactice pentru elaborarea de 

strategii de predare - învățare noi, 

eficiente și adaptate la nivelul elevilor. 

- Ponderea mare a lecțiilor clasice 

(prelegeri) în detrimentul celor 

interactive. 

- Diversificare insuficientă a metodelor 

de evaluare a cunoștințelor elevilor. 

- Frecvenţa slabă a elevilor. 

- Rezultate slabe la învăţătură ale 

elevilor cauzate de lacunele în 

pregătirea lor anterioară. 
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R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 
- Colectiv cu relaţii interpersonale 

destinse. 

- Utilizarea de strategii adecvate pentru 

încurajarea personalităţii elevilor. 

- Interes sporit din partea cadrelor 

didactice, didactic auxiliare şi 

nedidactice pentru participarea la 

programe de formare. 

- Interesul anumitor elevi pentru 

programele de pregătire suplimentară. 

- Posibilitatea activităţii de consiliere 

psihopedagogică pentru elevi, cadre 

didactice şi părinţi. 

- Identificarea elevilor cu cerinţe 

educative speciale şi aplicarea 

metodelor interactive şi de învăţare 

centrată pe elev. 

- Atitudinea pozitivă a elevilor faţă de 

activităţile extraşcolare. 

- Interes și aderare rapidă a cadrelor 

didactice la proiecte și programe. 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 

- Dezinteresul elevilor pentru 

performanţă şcolară, generat de lipsa 

de perspective. 

- Elevii provin din medii defavorizate. 

- Neimplicarea unor cadre didactice în 

munca educativă. 

- Dotarea atelierelor cu utilaje clasice 

care asigură dobândirea 

competenţelor la limită. 

- Implicarea redusă a profesorilor în 

proiecte internaţionale. 

- Existenţa unor cadre didactice care 

cunosc doar drepturile, nu şi 

îndatoririle. 

R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 

- Dotarea profesorilor cu laptop-uri. 

- Existența videoproiectoarelor și a 

ecranelor de proiecție și a laptop-urilor 

în fiecare sală de curs. 

- Nivel de dotare a şcolii bun. 

- Dotarea cu două reţele de 

calculatoare. 

- Existenţa şi utilizarea calculatoarelor 

în activităţi de secretariat şi 

administraţie. 

- Funcţionalitatea laboratoarelor de 

fizică, informatică, chimie, mecanică, 

electromecanică, estetică și discipline 

economice. 

- Existenţa fondului de carte a bibliotecii 

cu peste 25000 de volume. 

R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 - Existenţa unui fond de carte de 

specialitate învechit (depăşit). 

- Sala de sport are dimensiuni 

neadecvate și este amenajată într-un 

spațiu inadecvat. 

- Dotarea atelierelor cu utilaje clasice 
care asigură dobândirea 
competenţelor la limită. 
- Nu toate cadrele didactice 

beneficiază de: xerox, imprimantă şi 

consumabile. 

- Lipsa unei săli de festivități. 
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R
E

L
A

Ț
II
 C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 
- Colaborare bună cu unităţile 

economice din zonă, în scopul 

efectuării stagiilor de practică. 

- Programele CDL corespund cerinţelor 

comunităţii locale. 

- Colaborare eficientă cu organizația de 

sindicat. 

- Implicarea reprezentanților agenților 

economici în viața școlii. 

- Relații bune de colaborare cu C.C.D. 

și Instituții de învățământ superior R
E

L
A

Ț
II
 C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 

- Şcoala reuşeşte în mică măsură să 

activeze interesul părinţilor pentru 

educaţia copiilor lor. 

- Atragerea unui procent redus dintre 

absolvenții școlilor din cartier. 

O 

Oportunități 

T 

Amenințări 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

- Existența platformelor educaționale. 

- Introducerea de calificări noi. 

- Ofertă de formare continuă și 

perfecționare în colaborare cu CCD și 

instituții de învățământ superior. 

- Crearea de platforme educaționale 

dedicate. C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 - Necorelarea evaluărilor interne cu 

cele externe în lipsa unor standarde 

de performanță la nivel național. 

- Lipsa unei culturi a succesului școlar 

în rândul elevilor. 

- Orientare şcolară a absolvenţilor de 

gimnaziu realizată superficial, bazată 

pe idei preconcepute. 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 

- Oferta anuală bogată pentru formarea 

cadrelor didactice, didactic auxiliare şi 

nedidactice. 

- Existența fondurilor structurale și a 

unui număr mare de proiecte POSDRU. 

- Existența telefoanelor de serviciu 

asigură legătura permanentă cu familia 

elevilor. 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 

- Demotivarea cadrelor didactice prin 

salarizare necorespunzătoare 

statutului social. 

- Populaţia şcolară în scădere. 

- Repartiţia pe calculator,aduce 

absolvenţi de gimnaziu din zone 

îndepărtate ale oraşului. 

- Elevii provin din medii defavorizate, 

cu posibilităţi materiale şi nivel cultural 

scăzut. 

- Dezinteresul elevilor și famiiliiloe 

acestora față de programul de 

pregătire suplimentară de bacalaureat 

oferit de școală. 
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R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 

- Reabilitarea celor trei clădiri din 

patrimoniul școlii. 

- Existenţa bazei de date a elevilor în 

sistem informatizat(SIIIR). 

- Cadru legislativ care asigură obţinerea 

de fonduri extrabugetare. 

- Asigurarea cu manuale la 

învăţământul obligatoriu. 

R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 

- Situaţia geografică a şcolii într-o 

zonă periferică. 

- Existenţa unui număr mare de licee 

tehnologice în zonă, în sectorul 3. 

- Dificultatea elevilor de la învăţământ 

post-obligatoriu de a-şi procura 

manuale. 

R
E

L
A

Ț
II
 C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 - Disponibilitatea Inspectoratului Şcolar, 

a Inspectoratului Teritorial de Muncă, a 

Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru oferirea de consultanţă. 

- Relaţii foarte bune de colaborare cu 

Primăria sectorului 3. 

- Absorbţia ridicată a forţei de muncă a 

absolvenţilor în obiectivele industriale 

din zonă. 

- Derularea de parteneriate si colaborări 

cu alte școli, instituții și agenți 

economici 

R
E

L
A

Ț
II
 C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 

- Neimplicarea părinților în viața școlii 

și dezinteresul lor pentru educația 

copiilor. 

- Comunicarea deficitară între părinți - 

copii care își pune amprenta asupra 

progresului școlar. 

- Statut profesional marginalizat al 

cadrelor didactice. 

- Migrația profesională a părinților 

spre piața europeană cu impact 

asupra abandonului școlar. 
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2.4 REZUMATUL ASPECTELOR CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
 

 

Studiind aspectele pozitive și negative ale activității desfășurate în școală și analizând 

oportunitățile oferite și amenințările din jurul ei, rezultă că există aspecte care, în mod imperios trebuie 

dezvoltate. 

Astfel activitatea școlii trebuie centrată pe rezolvarea următoarelor probleme: 

- proiectarea judicioasă a planului de școlarizare astfel încât el să poată fi realizat integral 

- atragerea de absolvenți ai școlilor gimnaziale din cartier 

- introducerea de noi calificări și specializări care să fie cerute de piața muncii 

- aplicarea sistemului de învățare centrată pe elev, determinarea stilurilor de învățare al elevilor și 

valorificarea formelor de inteligență multiplă 

- planificarea judicioasă a activității manageriale în scopul valorificării tuturor resurselor umane, 

financiare și materiale de care dispune unitatea școlară 

- includerea în programe de perfecționare și formare continuă și a personalului nedidactic , alături 

de personalul didactic auxiliar 

- întărirea unui sistem clar de responsabilități și optimizarea circulației informației în interiorul și 

exteriorul școlii 

- dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico materiale a școlii, întreținerea și utilizarea ei în cadrul 

activităților instructiv educative 

- extinderea instruirii asistate pe calculator și utilizarea în mai mare măsură a internetului 

- colaborarea școlii cu familia, biserica și politia în vederea reducerii fenomenului de absenteism 

și abandon școlar 

- eficientizarea activității de consiliere a elevilor dar și a părinților în aceeași măsură 

- întărirea parteneriatelor existente și extinderea programelor comunitare 

- activarea interesului elevilor pentru creșterea performanței școlare și participarea la concursuri, 

olimpiade 

- realizarea, în paralel cu graficul de asistențe al directorilor și un grafic de interasistențe în scopul 

perfecționării activității de predare – învățare 

- delegarea de competențe și exercitarea unui control eficient al activității administrative 

- asigurarea unei bune colaborări între compartimente și rezolvarea tuturor problemelor în 

interesul major al elevilor 

 

O mare parte dintre aceste aspecte se regăsesc în lista de priorități din PLAI: 

PRIORITATEA 1 
Corelarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional tehnic din unitatea școlară 

cu nevoile de calificare identificate la nivel local 

PRIORITATEA 2 
Promovarea coerentă a ofertei educaționale pentru atragerea populaţiei şcolare în 

vederea realizării integrale a planului de școlarizare 

PRIORITATEA 3 Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în unitatea școlară 

PRIORITATEA 4 
Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din 

unitate 
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PRIORITATEA 5 
Creşterea calităţii şi adaptarea serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

identificării traseului profesional optim pentru absolvenți 

 

În urma autoevaluării obiective, au rezultat pentru școala noastră următoarele: 

 

Obiective generale 

 Introducerea de calificări în concordanță cu cerințele de pe piața locală a muncii; 

 Eficientizarea activităţii manageriale din şcoală (director, director adjunct, membri ai Consiliului 

de Administraţie, cadre didactice coordonatoare); 

 Formarea continuă și valorificarea optimă a resurselor umane; 

 Adaptarea resurselor umane din şcoală la dinamica sistemului naţional de educaţie; 

 Extinderea și modernizarea bazei tehnico-materiale a liceului; 

 Dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici în vederea inserției absolvenților pe piața 

muncii 

 Îmbunătățirea serviciilor de consiliere în vederea dezvoltării personalității elevilor și integrării în 

societate 

 

Din obiectivele generale ale școlii rezultă: 

 

Obiectivele specifice 

Domeniul Obiectivele specifice 

Curriculum 

1. Promovarea învățării centrate pe elev. 

2. Elaborarea unei strategii menite să asigure absolvenților 

calificări de nivel 3 și 4. 

3. Formarea și dezvoltarea abilităților practice ale elevilor. 

Management 

1. Dezvoltarea sistemului calității în școală. 

2. Realizarea integrală a planului de școlarizare în concordanță 

cu cerințele pieței muncii. 

3. Analizarea nevoilor de formare profesională în vederea 

inserției pe piața muncii a absolvenților de liceu, școală 

profesională și școală postliceală. 

Resurse 

1. Dezvoltarea competențelor profesionale și psihopedagogice 

ale profesorilor și ale personalului didactic auxiliar în 

optimizarea integrării elevilor cu cerințe educaționale 

speciale 

2. Formarea continuă a cadrelor didactice 

3. Dezvoltarea bazei materiale a școlii 

Relații comunitare 

1. Stabilirea de parteneriate utile dezvoltării elevilor și creșterea 

eficienței lucrului în echipă 

2. Promovarea de parteneriate pentru fiecare calificare care să 

asigure pregătirea profesională și creșterea performanțelor 

elevilor. 
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Nr. 
crt 

Obiective 
specifice 

Activități Instrumente/resurse Responsabili Termen 
Modalități de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de realizare 

Ținta: Dezvoltarea de practici educaționale în concordanță cu nevoile elevilor 

1. Promovarea 
învățării 
centrate pe 
elev (ÎCE) 

Adaptarea 
stilului de 
predare – 
învățare la 
nevoile de 
învățare și de 
comunicare ale 
elevilor 

 Ședințele Consiliului profesoral 

 Lecții demonstrative 
 

- diriginți 
- cadre didactice 
- elevi 
- membrii CEACDH 

 director 

 coordonatorul 
CEACDH 

 diriginții 

permanent  Chestionare 
pentru stabilirea 
stilurilor de 
învățare 

 Unități de 
învățare și 
planuri de lecții 
proiectate pe 
stiluri de învățare 

 Cel puțin o lecție 
deschisă pe lună la 
fiecare comisie 
metodică cu 
participarea tuturor 
membrilor și a altor 
cadre didactice 

Diversificarea 
și 
modernizarea 
strategiilor 
didactice de 
predare-
învățare 
centrate pe 
elev 

 Lecții demonstrative 

 Exemple de bună practică 
privind metodele de învățare 
centrată pe elev 

 
- personal didactic, didactic 
auxiliar (laboranți) 

- elevi 

 membrii 
CEACDH 

 responsabil 
comisia 
curriculum 

pe toată 
durata 
anului 
școlar 

 Fișe de 
observare a 
lecțiilor 

 Fișe de progres 
ale elevilor 

 Fișe de lucru pe 
stiluri de învățare 

 80% dintre profesori 
folosesc în activitatea 
de predare-învățare 
ÎCE 

 

 Portofoliile elevilor 
conțin activități ce 
demonstrează ÎCE 

Elaborarea în 
cadrul comisiei 
diriginților și a 
comisiei de 
curriculum a 
unor strategii 
de motivare a 
elevilor  

 Lecții demonstrative 
 

- cadre didactice 
- elevi 

 directorul 
adjunct 

 

 consilierul 
educativ 

 

 responsabil 
comisia 
curriculum 

ianuarie 
2022 

 Procese verbale 
de la activitățile 
comisiilor 
metodice 

 

 Fișe de progres 
ale elevilor 

 Portofoliile elevilor 
conțin activități ce 
demonstrează ÎCE 

 

 Creșterea cu 25% a 
numărului de elevi care 
obțin media generală 
mai mare cu cel puțin 
50 de sutimi față de 
anul trecut 
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Ținta: Adaptarea dinamică a ofertei educaţionale de la școala profesională în sistem dual la cerinţele pieţei muncii și la nevoile elevilor 

2. Dezvoltarea 
învățământ-
ului 
profesional în 
sistem dual 

Analiza privind 
dinamica și 
modificările 
structurale ale 
populației 
active și 
ocupate, atât 
pe baza 
indicatorilor 
statistici, cât și 
pe baza datelor 
culese prin 
ancheta de 
teren realizată 
în rândul 
angajatorilor. 

 Colaborarea cu ME, ISMB, 
Primăria sectorului 3 și cu 
agenții economici pentru 
identificarea domeniilor de 
activitate în care personalul 
calificat este deficitar 

 Directorul 

 Consiliul de 
administrație 
al liceului 

martie 2022  Procesele 
verbale încheiate 
în Consiliul 
profesoral și 
Consiliul de 
administrație 

 Stabilirea calificărilor și 
a numărului de clase 
pentru școala 
profesională în sistem 
dual pentru anul școlar 
2022-2023 

Ținta: Cultivarea conceptului calității la nivelul școlii 

3. Dezvoltarea 
sistemului 
calității în 
școală 

Elaborarea de 
noi proceduri 
ce vor fi 
implementate 
începând cu 
semestrul II al 
anului școlar 
2021/2022 
 

 Standardele de acreditare și 
evaluare periodică a unităților 
de învățământ preuniversitar 

 Raportul anual de evaluare 
internă 

 Planul de îmbunătățire 
 

- membrii CEACDH 

 directori 

 coordonatorul 
CEACDH 

februarie 
2022 

 Dosarul cu 
proceduri 

 Procese verbale 
de aprobare a 
procedurilor 

 Cel puțin 5 proceduri 
noi 

 Cel puțin 5 proceduri 
revizuite 
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Informări și 
dezbateri 
referitoare la 
implementarea 
calității, a 
rapoartelor și 
documentelor 
elaborate de 
CEACDH 

 Ședințele Consiliului profesoral 

 Întâlniri cu personalul didactic 
auxiliar și nedidactic 

 Ședința Consiliului elevilor pe 
școală 

 Ședințe ale Consiliului 
reprezentativ al părinților pe 
școală 

 Seminarii 
 

- personal didactic, didactic 
auxiliar și nedidactic 

- elevi 
- părinți 
- membrii CEACDH 
-  

 directori 

 coordonatorul 
CEACDH 

 membrii 
CEACDH 

permanent  Referate 

 Prezentări 
PowerPoint 

 Procese verbale 
ale ședințelor și 
întâlnirilor 

 Chestionare de 
opinie cu privire 
la implementarea 
calității în școală 

 Cel puțin 80% din cei 
chestionați cunosc 
componența și 
atribuțiile CEACDH 
 

 Cel puțin 75% din 
personal participă la 
întâlnirile și dezbaterile 
organizate de 
CEACDH 

Ținta: Reducerea numărului de elevi care nu obțin cel puțin nivelul III de calificare 

4. Elaborarea 
unei strategii 
menite să 
asigure celor 
care intră în 
scoală cel 
puțin o 
calificare la 
nivel III 

Identificarea 
elevilor care 
prezintă riscul 
abandonului 
școlar din 
diferite motive 
(probleme 
materiale și 
financiare, 
dezinteresul 
elevului pentru 
învățătură, 
lipsa 
supravegherii 
părinților, etc.) 
 

 Ședințele Consiliului profesoral 

 Ședințele cu părinții 

 Ședințe ale Consiliului 
reprezentativ al părinților pe 
școală 

 Cataloage 
- părinți 
- diriginți 

 directorii 

 coordonatorul 
CEACDH 

 diriginții 

decembrie 
2021 

 Procese verbale 
ale Comisiei 
diriginților cu 
privire la elevii 
care prezintă risc 
de abandon 
școlar 
 

 Procese verbale 
de la ședințele cu 
părinții 

 Stabilirea nominală a 
tuturor elevilor din 
clasele a IX-a și a X-a 
liceu curs de zi și 
școală profesională 
care prezintă pericol de 
abandon (evidența pe 
clase) 
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Monitorizarea 
frecvenței la 
programul 
școlar al 
elevilor 

 Ședințele Consiliului profesoral 

 Ședințele cu părinții 

 Ședințe ale Consiliului 
reprezentativ al părinților pe 
școală 

 
- părinți 
- diriginți 
- membrii Comisiei pentru 
monitorizarea frecvenței 
elevilor 

 

 directorii 

 responsabilul 
Comisiei 
pentru 
monitorizarea 
frecvenței 
elevilor 

 diriginții 

lunar  Procese verbale 
ale Comisiei 
pentru 
monitorizarea 
frecvenței elevilor 
 

 Procese verbale 
de la ședințele cu 
părinții 

 Scăderea cu 25% față 
de anul trecut a 
numărului de note la 
purtare sub 7 pentru 
absențe nemotivate 

Încheierea de 
parteneriate cu 
părinții 

 Ședințele cu părinții 

 Ședințe ale Consiliului 
reprezentativ al părinților pe 
scoală 

 
- părinți 
- diriginți 

 director 

 director 
adjunct 

 responsabilul 
Comisiei 
diriginților 

 diriginții 

 consilierul 
psihopedagog 

sfârșitul 
lunii martie 

2022 

 Dosarul cu 
parteneriate 
 

 Procese verbale 
de la ședințele cu 
părinții 
 

 Înștiințări ale 
părinților cu 
privire la situația 
frecvenței elevilor 
 

 Program de 
consiliere a 
familiilor elevilor 
cu risc de 
abandon școlar 

 

 Încheierea de 
parteneriate (sub formă 
scrisă) cu toți părinții 
elevilor de clasa a IX-a 
și a X-a liceu curs de zi 
și școală profesională 
 

 Cel puțin 80% dintre 
familiile elevilor cu risc 
de abandon școlar 
mențin legătura cu 
școala 
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Asigurarea de 
facilități elevilor 
din familii cu 
venituri mici. 
(Programul 
Național „Bani 
de liceu”, burse 
sociale, burse 
profesionale) 

 Ședințele cu părinții 

 Legislația în vigoare referitoare 
la programul național de 
protecție socială „Bani de 
liceu”, la bursele sociale pentru 
venituri mici și bursele 
profesionale 

 
- părinți 
- diriginți 

 responsabilii 
Comisiilor de 
acordare a 
ajutoarelor 
prin programul 
național „Bani 
de liceu”, a 
burselor 
sociale și 
profesionale 

 diriginții 

sfârșitul 
lunii 

septembrie 
2021 

 Dosarele depuse 
pentru aprobarea 
ajutoarelor 
financiare 
 

 Site-ul 
programului Bani 
de liceu 
(http://banidelice
u.edu.ro/ ) 
 

 Procese verbale 
de la ședințele cu 
părinții 

 Scăderea cu 15% a 
numărului 
abandonurilor școlare 
din motive financiare 

Desfășurarea 
de acțiuni 
comune de 
prevenție cu 
reprezentanții 
poliției 

 Întâlniri comune cu 
reprezentanții secției 23 Poliție 
și cu polițiștii de proximitate, 
poliția locală 

 
- cadre didactice 
- elevi 
- polițistul de proximitate 
- polițiști locali 

 director 
adjunct 

 consilier 
educativ 

 diriginți 

permanent, 
pe 

parcursul 
sem. I, II 

 Procese verbale 
de la întâlnirile cu 
reprezentanții 
poliției 
 

 Chestionare 
aplicate elevilor 

 Scăderea ratei 
abandonului școlar cu 
15% 

Ținta: Plan de școlarizare realizat integral.  
           Clase cu efective care se încadrează în cerințele Legii Educației Naționale 

5. Realizarea 
planului de 
școlarizare 
integral și 
corespunză-
tor cerințelor 
pieței muncii 

Contactarea 
părinților 
elevilor clasei a 
VIII-a și 
prezentarea 
posibilităților de 
școlarizare  
 

 Participarea cadrelor didactice 
la ședințele cu părinții 
absolvenților de clasa a VIII-a 

 
- cadre didactice 
- părinții elevilor de clasa a VIII-
a 

 Profesori 

 Consilierul 
educativ 

 Directorul 

mai 2022  Parteneriate 
încheiate cu 
școlile gimnaziale 

 Cel puțin 75% dintre 
părinții elevilor claselor 
a VIII-a din zonă 
cunosc posibilitățile 
oferite de înscrierea la 
ruta progresivă 

http://www.edu.ro/index.php/articles/4023
http://www.edu.ro/index.php/articles/4023
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Atragerea 
absolvenților 
claselor  
a VIII-a 

 Acțiuni de prezentare a școlii  
 

- cadre didactice 
- elevii de clasa a VIII-a 
- elevii Liceului Tehnologic 
„Dragomir Hurmuzescu” 

 
 

 Directorul 

 Responsabilul 
comisiei OSP 

mai 2022  Programul 
activităților 

 Procese verbale 
de la întâlnirile cu 
elevii claselor a 
VIII-a 

 Completarea planului 
de școlarizare la 
clasele a IX-a și a XII-a 
seral 

Editarea 
pliantelor de 
prezentare, a 
materialelor 
informative  

 Distribuirea pliantelor de 
prezentare în cartierul Malaxa 
și zonele rurale adiacente 

 
- cadre didactice 
- elevii 

 
 

 Directorul 

 Directorul 
adjunct 

 Consilierul 
educativ 

până la 
jumătatea 
lunii martie 

2022 

 Pliante 

 Afișe 

 Membrii comunității 
locale cunosc școala și 
calificările oferite 

Participarea 
Școlii la Târgul 
de oferte 
educaționale 

 Distribuirea pliantelor de 
prezentare în cartierul Malaxa 
și zonele rurale adiacente 

 
- cadre didactice 
- elevii 

 

 Directorul 

 Responsabilul 
comisiei OSP 

 Administrato-
rul financiar 

mai 2022  Programul de 
participare 

 Pliante 

 Afișe 

 Standul școlii atractiv, 
bogat în informații și 
sugestiv 

Administrarea 
site-ului școlii 

 Întâlniri periodice ale echipei 
care realizează site-ul 
(structură, conținut, materiale) 

 Actualizarea periodică a site-
ului 

 
- cadre didactice 

 

 Directorul 

 Responsabil 
comisie 
Informatică 

permanent  site-ul Liceului 
Tehnologic 
„Dragomir 
Hurmuzescu” 

 Site-ul școlii este 
funcțional și are zilnic 
un număr de cel puțin 
10 vizitatori 
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Ținta: Facilitarea tranziției elevilor de la școală la locul de muncă 
            Barierele de comunicare ale tinerilor sunt înlăturate 
            Împărtășirea exemplelor de bună practică cu alte școli și instituții 

6. Dezvoltarea 
de 
parteneriate 
benefice 
formării 
elevilor și 
creșterea 
eficienței 
lucrului în 
parteneriat 

Realizarea 
pregătirii și 
instruirii 
practice a 
elevilor în 
colaborare cu 
agenții 
economici 

 Colaborarea cu diverși agenți 
economici pentru desfășurarea 
pregătirii practice a elevilor 

 S.C.East Electric 

 SC Titan Mașini Grele SA 

 SC Rolix SA 

 Saloane de coafură 

 Avia Motors 
 

- cadre didactice 
- elevii  

 Directorul 

 Responsabilii 
comisiilor de 
pregătire în 
specialitate 

octombrie 
2021 

 Parteneriate 
încheiate cu 
diverși agenți 
economici 

 Practica elevilor se 
desfășoară pe baza 
unui contract de 
colaborare și a 
graficului de practică la 
firmele partenere 

Derularea 
programelor 
cuprinse în 
calendarul 
MEC 
 

 Activități desfășurate în 
calendarul ministerului 

 
- cadre didactice 
- elevii  

 Directorul 

 Directorul 
adjunct 

 Consilierul 
educativ 

iunie 2022  Programul de 
activități al MEN 

 Toate activitățile din 
grafic sunt realizate 
integral și la timp 

Colaborarea cu 
firma de pază, 
cu Secția 23 
Poliție cu 
Direcția 
Generală de 
Jandarmerie și 
cu Direcția 
Sanitară 
 

 Activități desfășurate în 
calendarul ministerului 

 
- cadre didactice 
- elevii  
- Primăria Sectorului 3 
- Secția 23 Poliție 

 Directorul 

 Consilierul 
educativ 

 Administrato-
rul financiar 

iulie 2022  Parteneriate  Asistența medicală a 
elevilor este asigurată 
de cabinetul medical 

 Climat de siguranță în 
școală 
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Încheierea și 
derularea de 
parteneriate cu 
alte școli, 
DGASPC, 
CRP, cu 
instituții de 
cultură și 
neguverna-
mentale 
 
 

 Colaborarea cu diverși 
parteneri 

  
- cadre didactice 
- elevii 
- CRP 
- DGASPC sector 3 
- Consiliul Local al Sectorului 3 
- Biserica Sf. Nicolae 

 Directorul 

 Directorul 
adjunct 

 Consilierul 
educativ  

iulie 2022  Parteneriate  Consiliul reprezentativ 
al părinților, 
Reprezentantul 
Consiliului Local este 
implicat în viața școlii, 
participă la CA și 
CEAC 

 Preotul și alți parteneri 
participă la activități 
extrașcolare 

Ţinta : Îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat 

7. Îmbunătăţire
a pregătirii 
profesionale 
a elevilor şi 
creşterea 
performanţel
or individuale 
ale acestora.  
Obţinerea 
progresului 
şcolar. 
 

Desfășurarea 
programelor de 
pregătire 
suplimentară 
pentru 
bacalaureat 

 Ore de pregătire la disciplinele 
de bacalaureat 

 
- Cadre didactice 
- Elevi 
- Proiectul ROSE 

 Directorul 

 Cadre 
didactice 
implicate în 
derularea 
proiectului 
ROSE 

 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
derulării 
ROSE 

 Procese verbale 
de la pregătire 

 Ore de pregătire 
săptămânală 
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Programe de 
consiliere, de 
dezvoltare 
personală a 
elevilor, de 
îndrumare și 
orientare în 
carieră. 
 
 
 

 Colaborarea cu diverse ONG-
uri pentru desfășurarea 
programelor de consiliere 

 
- Cadre didactice 
- Elevi 
- Proiectul ROSE 

 Director 

 Administrato-
rul financiar 

 Responsabil 
achiziții 

Perioada 
derulării 
ROSE 

 Contracte 
încheiate 

 Procese verbale 

 Ore de coaching, 
consiliere, dezvoltare 
personală 

Programe 
extracurricu-
lare realizate 
cu scopul 
reducerii 
abandonului 
școlar. 
 
 
 
 

 Colaborarea cu diverse ONG-
uri, agenții de turism pentru 
desfășurarea activităților 
extracurriculare 

 
- Cadre didactice 
- Elevi 
- Proiectul ROSE 

 Director 

 Administrato-
rul financiar 

 Responsabil 
achiziții 

Perioada 
derulării 
ROSE 

 Contracte 
încheiate 

 Procese verbale 

 Numărul activităților 
realizate 

Achiziții de 
bunuri în scop 
educațional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaborarea cu diverși agenți 
economici pentru realizarea 
dotărilor cabinetelor și 
laboratoarelor unde se 
desfășoară pregătirea în 
specialitate 

 
- Proiectul ROSE 

 Director 

 Administrato-
rul financiar 

 Responsabil 
achiziții 

august 
2022 

 Cabinete/ateliere 
dotate 

 Cabinete și ateliere 
reamenajate 
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Ținta: Dezvoltarea resurselor umane 

8. Formarea 
continuă a 
cadrelor 
didactice 

Stagii de 
formare a 
cadrelor 
didactice 
pentru 
aplicarea ÎCE, 
utilizarea 
calculatorului în 
procesul de 
învățământ și 
implementarea 
sistemului de 
management al 
calității 
 
 
 
 
 
 

 Stagii de formare continuă 
organizate la nivelul școlii sau 
la furnizori de programe de 
formare 

 
- cadre didactice 
- furnizori de programe de 
formare 

 director 

 director 
adjunct 

 responsabilii 
Ariilor 
curriculare 

august 
2022 

 Adeverințe 

 Certificate 

 Portofolii 

 Toate cadrele didactice 
integrează în procesul 
didactic competențele 
dobândite la cursurile 
de formare 

Scheme de 
mentorat 
pentru 
profesorii 
debutanți 

 Întâlniri ale profesorilor 
debutanți cu mentorii („Sunt 
aici pentru tine”) 

 Lecții demonstrative 
 

- profesori debutanți 
- profesori-mentori 

 
 
 
 

 director 

 responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 profesorii 
mentori 

pe toată 
perioada 

anului 
școlar 

 Agenda de lucru 
a echipei 
debutant-mentor 

 Portofoliile 
debutanților 

 Fișe de 
observare a 
lecțiilor 

 Toate cadrele didactice 
debutante vor fi 
îndrumate și asistate în 
primii doi ani de 
activitate de către un 
profesor mentor 
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Ținta: Informarea personalului didactic și didactic auxiliar despre incluziune 

9. Dezvoltarea 
competențe-
lor 
profesorilor și 
a 
personalului 
auxiliar în 
cunoașterea 
și 
vehicularea 
informațiilor 
referitoare la 
elevii cu 
cerințe 
educaționale 
speciale 
(CES) 

Organizarea 
activităților de 
informare și 
documentare a 
cadrelor 
didactice și a 
personalului 
didactic auxiliar 
privind 
problematica 
elevilor cu CES 
 

 Întâlniri metodice cu personalul 
didactic și didactic auxiliar 

 
- personal didactic 
- personal didactic auxiliar 
(informatician, laborant, 
bibliotecar) 

- consilierul psihopedagog 

 coordonator 
CEACDH 

 consilierul 
psihopedagog 
al școlii 

decembrie 
2021 

 Prezentări 
PowerPoint 

 Referate 

 Procese verbale 
de la activitățile 
de informare și 
documentare 

  

 Toate cadrele didactice 
și didactice auxiliare 
cunosc și aplică 
informațiile referitoare 
la elevii cu CES 

Consilierea 
părinților 
elevilor cu CES 
 
 
 
 

 Întâlniri cu părinții elevilor cu 
CES 

 
- părinți 
- diriginți 
- consilier psihopedagog 

 coordonatorul 
CEACDH 

 diriginții 

 consilierul 
psihopedagog 
al școlii 

martie-
aprilie 2022 

 Prezentări 
PowerPoint 

 Procese verbale 
de la activitățile 
de consiliere 

 Consilierea a minimum 
70% din părinții elevilor 
cu CES 

Ţinta : Dotarea laboratoarelor, atelierelor și cabinetelor asigură dobândirea de competențe la nivelul standardelor de pregătire profesională. 
             Sunt asigurate toate nevoile elevilor cu și fără cerințe speciale 

10. Dezvoltarea 
și 
modernizare
a bazei 
materiale a 
școlii 

Achiziționarea 
de noi 
echipamente 
adecvate 
instruirii în 
domeniul 
estetica și 
igiena corpului 
omenesc și 
tehnici 
poligrafice 

 Colaborarea cu diverși 
parteneri pentru realizarea 
achizițiilor 
 
- cadre didactice 
- elevii 
- firme specializate 

 Directorul 

 Administrato-
rul financiar 

 Responsabilii 
catedrelor/co
misiilor 
metodice 

august 
2022 

 Funcționarea 
laboratoarelor cu 
echipamente 
corespunzătoare 
calificărilor 
profesionale 

 Chestionare de 
satisfacție 
aplicate elevilor 

 

 Ateliere/ cabinete/ 
laboratoare cu dotări 
necesare noilor 
calificări 
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Implicarea 
agenților 
economici în 
modernizarea 
bazei materiale 
a școlii 

 Colaborarea cu diverși agenți 
economici pentru desfășurarea 
pregătirii practice a elevilor 

 
- cadre didactice 
- elevii  
- agenți economici 

 Directorul 

 Responsabilii 
catedrelor/co-
misiilor 
metodice 

martie 2022  Ateliere de 
practică dotate în 
conformitate cu 
cerințele 
calificărilor 
profesionale 

 Strategie comună în 
vederea instruirii 
elevilor 

 Dotarea atelierului 
tehnici poligrafice prin 
colaborare cu firme de 
profil 
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PARTEA a IV-a 
 

 

CONSULTARE, EVALUARE ȘI MONITORIZARE 
 

 

 

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU 

ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 

 

Pentru a putea evalua posibilităţile de realizare a prezentului proiect de dezvoltare instituţională, 

respectiv de punere în practică a misiunii şcolii, am făcut un scurt inventar al resurselor materiale, umane şi 

financiare existente şi le-am pus în balanţă cu ceea ce ne dorim să devină unitatea şcolară în următorii ani: 

un liceu tehnologic modern, cu accentul pus pe şcolarizarea tinerilor pe ruta de profesionalizare, cu o bază 

materială corespunzătoare cerinţelor actuale; o şcoală cu puternice legături în piaţa agenţilor economici din 

zonă, care să poată oferi serviciile educaţionale de care tinerii comunităţii locale au nevoie, nu în ultimul 

rând estimăm că o mare parte din populaţia şcolară din zona adiacentă Bucureştiului (zona estică) va fi 

absorbită şi calificată în şcoala noastră, ţinând cont de existenţa Gării Titan şi a căii ferate în zonă. 

 

Disponibilitatea cadrelor didactice pentru aderarea la proiecte internaţionale, la programe comunitare, 

preocuparea lor pentru formarea continuă înregistrează deja o vizibilă creştere, situându-se pe o pantă 

ascendentă. 

 

Deschiderea către Uniunea Europeană cât şi cunoaşterea politicilor de integrare europeană de către 

din ce în ce mai multe cadre didactice, diseminarea în şcoală a informaţiilor asimilate de un nucleu de 

profesori care au urmat cursuri de integrare europeană, face posibilă adaptarea de specializări şi calificări 

cu inserţie pe piaţa muncii atât în Bucureşti cât şi în zona rurală învecinată. În condiţiile creşterii ponderii 

întreprinderilor mici şi mijlocii în defavoarea marilor întreprinderi industriale precum şi datorită dezvoltării 

zonelor periferice ale capitalei, absolvenţii noştri se vor putea integra în comunităţile de origine practicând 

meseriile pentru care au fost pregătiţi. 

 

Buna colaborare cu partenerii actuali ai şcolii şi rezultatele îmbucurătoare întăresc fezabilitatea ţintei 

propuse şi a opţiunilor alese în domeniul parteneriatelor locale. 

 

Acest proiect reprezintă rezultatul echipei de proiect care a valorificat experiența fiecărui individ, ceea 

ce a permis valorificarea potențialului fiecărui membru din echipă. Normele de bază care au dus la 

funcționalitatea echipei pot fi cuantificate în valori cum ar fi: încredere și respect de sine și respect pentru 

echipă, asumare de riscuri, etc. 
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4.2. SURSE DE INFORMAȚII PENTRU 

ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 

 

La elaborarea prezentului document s-au utilizat surse de informații precum: 

 Studiul Previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în 

perspectiva anului 2020 și până în 2030 

 PRAI București-Ilfov 

 PLAI București 

 Date statistice ANOFM  

 Documente de proiectare a activității școlii (documente ale catedrelor, comisiei diriginților, 

Consiliului Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinților, documente care atestă parteneriatele 

școlii, planul de școlarizare). 

 Documente de analiză a activității școlii (raportate ale catedrelor, rapoarte prezentate în 

Consiliul de Administrație, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 

compartimente ale școlii: secretariat, administrație, contabilitate, bibliotecă). 

 Documente de prezentare și promovare a școlii 

 Site-uri de prezentare a ISMB, Primăria Sectorului 3 

 Chestionare, discuții,interviuri 

 Rapoarte scrise ale ISMB întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală. 
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4.3 ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSULTARE, EVALUARE 

SI MONITORIZARE A PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al școlii. Procesul de monitorizare și 

evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 Întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare 

 Includerea de acțiuni specific în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului 

Profesoral, ale catedrelor. 

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de 

Administrație, revizuire periodică și corecții. 

 Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului de acțiune și se vor 

compara cu rezultatele așteptate. 

 Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcție de momentul ales (evaluare inițială, formativă, 

sumativă) și de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea serviciilor de 

mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare. 

 Se va urmări eficiența utilizării resurselor financiare, materialele, umane, informaționale și de timp. 

 Se va evalua calitatea și eficiența managementului de proiect cu rolurile partenerilor implicați și cu 

responsabilitățile persoanelor din echipa proiectului. 

 Se vor desfășura activități de bilanț semestrial 

 Se vor evalua experiențele noi și modelele dezvoltate, strategiile de continuare și extindere prin 

intermediul reuniunilor de bilanț. 

 Se vor analiza cauzele unor evenimente, eșecuri în atingerea țintelor propuse în planul operațional 

și se vor întocmi planuri de îmbunătățire. 


