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Partea I. CONTEXTUL 
 
 
1.1. Misiunea și viziunea școlii 
 

Școala noastră dezvoltă interesul pentru educație permanentă, printr-un învățământ axat pe disponibilitate 
continuă pentru cunoaștere și acțiune, formează abilitățile și competențele pentru realizarea succesului personal și 
profesional, în contextul actual, cultivă sensibilitatea față de valorile moral-civice, respectul pentru om, natură, 
mediul înconjurător. 

Elevii şcolii noastre trebuie să fie pregătiţi pentru a găsi propriile trasee de dezvoltare, printr-un proces de 
instruire şi de educație de calitate, centrat pe elev, astfel încât, în momentul absolvirii să se poată integra într-o 
societate în continuă schimbare.  

Misiunea Liceului Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina este aceea de a oferi locuitorilor din 
comunitatea locală (şi nu numai) performanţă, prin învăţarea cu mijloace moderne şi o ofertă educaţională 
corespunzătoare cerinţei pieţei muncii şi a nevoilor elevilor. 

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina își propune: 
▪ Să asigure accesul copiilor, tinerilor la toate nivelurile și formele de învățământ; 
▪ Să promoveze toleranța și înțelegerea între copii de origine socio-culturală și etnică diferită; 
▪ Să formeze abilități și competențe pentru realizarea succesului personal și profesional, în parteneriat cu actorii 

sociali; 
▪ Să creeze cadrul organizatoric și funcțional favorabil creșterii calității serviciilor educative; 
▪ Să formeze absolvenți autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere, capabili să se 

integreze în societate; 
▪ Să cultive sensibilitatea față de valorile moral civice, respectul pentru om și mediul înconjurator. 

 
 
Viziunea. Imaginea ideală a ceea ce își dorește Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina să realizeze 

în viitor este :  
„Școala noastră – mediu democratic și creativ de dezvoltare pentru toți și pentru fiecare”. 

 
1.2. Profilul actual al școlii 

 
Municipiul Câmpina, atestat documentar din anul 1503, este situat în judeţul Prahova din Regiunea Sud-

Muntenia. Amplasat într-un adevărat amfiteatru natural, Municipiul Câmpina este situat pe Valea Prahovei şi este 
înconjurat de trei râuri (Câmpiniţa, Doftana, Prahova), care au modelat terasa Câmpina.  

În municipiul Câmpina, reţeaua unităţilor de învăţământ este formată din 11 unităţi pentru învăţământul 
preşcolar, din 7 unităţi pentru învăţământul primar şi gimnazial, 5 licee și colegii şi 2 şcoli postliceale. Deşi 
municipiul Câmpina are un caracter preponderent industrial, educaţia a reprezentat dintotdeauna un domeniu 
prioritar. Cele 5 licee care funcţionează în municipiu confirmă acest aspect. 

Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina este cea mai «nouă» unitate școlară de stat din 
municipiu, crearea acestuia fiind o necesitate obiectivă pentru pregătirea forței de muncă solicitată de societățile 
comerciale din zonă.  

În anul 1973 ia ființă «Școala profesională de pe lânga Intreprinderea Mecanică Câmpina». Ulterior, aceasta 
se transformă în “Liceul Mecanic nr. 2”, “Liceul Industrial nr. 2”, iar din 1990, urmare a schimbărilor survenite în 
întreaga societate românească, unitatea își schimbă din nou denumirea, devenind Grupul Școlar Industrial 
Construcții de Mașini. Începând cu anul școlar 2000-2001, în structura ei a fost înglobată și Școala cu clasele I - VIII  
nr. 6 (inclusiv o grădiniță). Din anul școlar 2012-2013 unitatea devine Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul 
Câmpina. 

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să contracareze 
scăderea populaţiei şcolare din zonă, printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.  

Oferta educațională a școlii noastre se adresează:  
▪ copiilor din comunitate, prin învățământul primar și gimnazial 
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▪ absolvenților clasei a VIII-a, promoția curentă, din oraș, din zonele limitrofe, dar și din alte zone ale 
județului, prin școala profesională cu durata de 3 ani 

▪ absolvenților clasei a VIII-a/ a ciclului inferior al liceului/ școlii profesionale, promoții anterioare, care doresc   
să-și continue studiile, prin învățământul liceal seral (ciclul inferior/ciclul superior) 

▪ absolvenților de liceu, prin școala postliceală 
▪ tinerilor/ adulților care au peste 14 ani fără să fi finalizat învăţământul gimnazial, prin programul „A doua 

şansă” – învățământ secundar inferior.  
Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale elaborate de M.E.C. 

Unitatea noastra și-a diversificat și individualizat oferta școlară, asigurând pregătirea elevilor în domenii 
cerute pe piața muncii. Școala noastră ofera elevilor și implicit comunității, specializări/ calificări ce nu se regăsesc 
în ofertele celorlalte unități scolare din municipiu, pentru toate nivelele de calificare: 

▪ nivel 5: Tehnician operator maşini cu comandă numerică 
▪ nivel 4: Tehnician transporturi; Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații,Tehnician mecatronist;  
▪ nivel 3: Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor; 

Liceul Tehnologic Mecanic oferă elevilor săi înscriși la calificările Tehnician transporturi, mecanic auto și 
tinichigiu vopsitor auto, cursuri integral gratuite pentru școala de șoferi (categoria B și C1). 

De-a lungul timpului, școala noastră s-a implicat în programele şi proiectele naţionale care vizează reforma în 
învăţământul profesional şi tehnic 

▪ Programul PHARE 2005 „Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”  
▪ Proiectul „Together We Will Succeed” finanţat de Roma Education Fund, Centrul Judeţean de Monitorizare 

si Asistenţă pentru Educaţia Copiilor Romi  
▪ Proiectul „Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii” 

POSDRU/55/1.1/S/37932  
▪ Proiectul "Pregătiți pentru piața muncii" POSDRU/90/2.1/S/ 63611 
▪ Proiectul „Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic pe piața muncii” 

POSDRU/90/2.1/S/63840 
▪ Proiectul “Incluziune si coeziune sociala prin metode alternative de educatie”, POSDRU/ 162/2./S/ 1402019 
▪ Proiectul “Profesori pregătiţi - profesori motivaţi”, Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020, Cod 

SMIS 2014+105405, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe” (formarea grupului ţintă).  
 

În cu anul şcolar 2022 – 2023, şcoala funcţionează cu un număr de 25 de clase, în care sunt înscrişi 556 
elevi, distribuiţi pe toate formele învăţământului preuniversitar, după cum urmează: 

 
- Învăţământ primar: 3 clase, 56elevi 
- Învăţământ gimnazial: 2 clase, 40elevi 
- Învățământ liceal seral, tehnologic RD: 9 clase, 209 elevi 
- Învățământ profesional: 7 clase, 166 elevi 
- Învățământ postliceal: 1 clasă, 29 elevi 
- Programul A doua șansă: 3 clase, 56 elevi 

 
Distribuția efectivelor de elevi din anul școlar 2021-2022 pe forme de învățământ 

56
40

166
209

56
29 inv. primar

inv. gimnazial

Sc. Prof.

liceu seral

A doua sansa

Scoala posticeala
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1.3. Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anul școlar trecut 
 
1.3.1. Resurse financiare şi materiale 
 
Resursele financiare au fost asigurate de ME prin ISJ Prahova şi Primăria Câmpina . Priorităţile au fost : plata la 
timp a salariilor, asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ, plata la 
timp a tuturor tipurilor de burse şcolare, plata transportului cadrelor didactice şi elevilor, plata alocatiilor pentru elevii 
cu CES. Echipa manageriala a avut preocupare permanentă pentru identificarea şi valorificarea unor surse 
financiare care au contribuit la îmbunătăţirea bazei materiale şi la acoperirea necesităţilor  de ordin educaţional  

▪ ELEVI ŞI PERSONALUL UNITĂŢII ŞCOLARE 
1. Costuri/ elev - indicator de fundamentare a bugetului, care asigură un sistem unitar de constituire a 

surselor de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel puţin 

decente pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. 

În anul şcolar 2021 - 2022 s-a alocat pentru unitatea noastră suma de 4765317 lei provenind: de la bugetul 
de stat 3911501lei şi de la bugetul local 853816lei, pentru un număr de 649 de elevi. 

2. De la bugetul de stat sumele au fost repartizate pe următoarele capitole bugetare : 

- Burse profesionale: 195551 lei pentru un număr de 148 de elevi; 

- Transport elevi : 10282 lei pentru un număr de 26 de elevi; 

- Salarii : 3529671 lei 

- Plăţi examene naţionale :12000 lei 

- Fond de handicap : 63540 lei 

- Deplasări la evaluări naţionale : 1410lei  

- Hotărâri judecătorești : 20747 lei 

3. De la bugetul local sumele au fost repartizate pe următoarele capitol bugetare : 

- Transport cadre didactice si didactice auxiliare: 34478 lei 

- Cheltuieli materiale (utilităţi, consumabile, contracte prestări servicii, etc.): 732056 lei 

- Burse în valoare de 62875 lei de care au beneficiat 41 elevi: 

o de ajutor social: 45375 lei pentru 23 elevi 

o de boală: 3064 lei pentru 2 elev  

o de merit: 12012 lei pentru 15 elevi,  

o de studiu: 2424 lei pentru 1 elev 

- Alocaţii CES: 24407 lei. 

4. Manuale şcolare în regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru elevii din învăţământul obligatoriu.  

5. Rechizite : au fost acordate 29 pachete de rechizite.  

6. Programul guvernamental „Lapte şi corn”: au beneficiat elevii din învăţământul primar ( 56 elevi) din 

învăţământul gimnazial (33 elevi). 

 

▪ VENITURI PROPRII 
 Veniturile proprii obţinute în anul şcolar 2021-2022 au fost în valoare de 23955 lei: din care: 75 lei din chirii 

şi 23880 lei din alte surse .  

▪ DOTĂRI 
În anul școlar 2021 – 2022 în unitatea școlară s-au achizitionat bunuri pentru baza materială după cum 

urmează:  
➢ Articole sportive(mingii, palete tenis+ mingii, corzi de sărit) – 2349 lei 

➢ Jaluzeloe , perdele , galerii pentru cabinet de biologie – 486, 73 lei 

➢ Set bancă și scaune școlare – 28 buc – 12477,15 lei 

➢ Laptop pentru secretariat ( SIIIR șu EDUSAL) – 2487,10 lei 
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➢ Sistem de calcul – I3(U+Im +IT) – 9 buc-24.651 lei 

Achiziții prin sponsorizare : Școala a primit prin sponsorizare de la fundația  ROMANIAN ANGEL APPEAL : 
➢ Multifuncțională XEROX de rețea – 7766 lei 

▪ LUCRĂRI DE REPARAŢII 
În anul scolar 2021 – 2022 s-au realizat următoarele lucrări de reparaţii: 

➢ Reabilitare gard exterior 220 ml – 60847,34 lei 

➢ Reabilitare porți metalice intrare unitate – 10434.82 lei 

➢ Înlocuit acoperiș la sala de sport – 57522,89 lei 

➢ Termoizolare cabină de poartă -5452,42 

 
1.3.2. Resurse umane - Formarea continuă a personalului 

Obiectivele comisiei de formare continuă: 
1. Menţinerea permanentă a contactului cu ISJ, cu scopul informării prompte a personalului didactic cu privire la 

activităţile de perfecţionare/ formare profesională, modificările ce pot apărea în planurile de învăţământ, 
curriculum, programe şcolare, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora; 

2. Sprijinirea personalului didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionareşisusţinere a gradelor 
didactice; 

3. Sprijinirea din punct de vedere metodic a profesorilor aflaţi la începutul activităţii didactice; 
4. Organizarea de seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme. 

 

Activităţi semnificative desfăşurate în anul şcolar 2021-2022 
 

Nr. 

crt. 

Activităţi semnificative 
desfăşurate 

Data 

desfăşurării 
Responsabili Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute 

1 
Participarea la şedinţa CCD 
Prahova 

Septembrie 
2021 

Brinzescu 
Andreea 

Oferta de formare continuă şi 
Programul cercurilor pedagogice în anul 
şcolar 2021-2022. 

2 
Echivalarea în CPT a gradelor 
didactice obţinute în ultimii 5 ani 
scolari 

25.11.2021 
Membrii 

comisiei de 
echivalare  

Echivalarea cu 90 CPT a  
➢ gr. did. I: Brinzescu Andreea,Comsa 

Rozina, Georgescu Ionut  

➢ gr.did. II: Manolache Elena 

3 
Completarea bazei de date 
privind situaţia perfecţionării 
cadrelor didactice din şcoală 

Octombrie 
2021 

Brînzescu 
Andreea 

Baza de date electronică: fişe 
individuale de formare continuă II 
(completate în permanenţă); Informarea 
CCD Prahova. 

4 
Înscrierea pentru obţinerea 
gradelor didactice 

 
Noiembrie 

2021 Brînzescu 
Andreea 

Bălan Rodica 

Înscrierea la examene: 
▪ pt. gr. did. II – Radulescu Louis 

(preînscriere) si Petrescu Doina 
(inscriere) 

▪ pt. gr. did. I – Fenic Georgiana 
(inscriere) si Manolache Elena 
(preinscriere) 

5 Susţinerea de inspecţii - 
Cadrele 
didactice 

▪ pt. gr. did. II – Radulescu Louis 
(preînscriere) si Petrescu Doina 
(inscriere) 

pt. gr. did. I – Fenic Georgiana 
(inscriere) si Manolache Elena 
(preinscriere) 
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Nr. 

crt. 

Activităţi semnificative 
desfăşurate 

Data 

desfăşurării 
Responsabili Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute 

6 

Înscrierea şi participarea la 
cursuri de formare organizate 
de CCD:  
▪ “Instruirea responsabililor cu 

formarea continuă din înv. 
preuniversitar” 

▪ „ Metodica predării online”,24 de 
ore, furnizor CCD Prahova 

 
Octombrie 

2021 
 

11.12.2021
-

12.01.2022 

Brînzescu 
Andreea 

 
Georgescu 

Claudia 

 
 
Perfecţionarea responsabilului comisiei, 
Brînzescu Andreea Claudia (adeverinţă) 
Georgescu Claudia (adeverinta) 
 

7 

Înscrierea şi participarea la 
cursuri de formare organizate 
de alţi formatori acreditaţi: 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

POCU CRED - Curriculum 
relevant, educație deschisă 
pentru toți 

Semestrul I 
 
 
 

Cadrele 
didactice  

 
 

Sandu Adriana (adeverinta) 
Ioanitescu Ancuta (adeverinta) 
 

Participare la Masterul cu 
specializarea  ,,Matematică 
didactică “ ,anul al doilea, la 
“Universitatea Valahia” din 
Târgoviște; 

Anual  Cadrele 
didactice 

Georgescu Ionut 

Programului de formare continua in 
vederea constituirii Corpului de 
profesori evaluatori pentru 
examenele si concursurile nationale 
(CPEECN) 

12.10.2021 
18 .11.2021 

 

Cadrele 
didactice 

Georgescu Claudia (adeverinta) 

Fenomenul violentei: de la 
delimitari conceptuale la 
prevenire si interventii eficiente/ 
Asociatia pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale 

Septembrie 
2021 

Cadrele 
didactice 

Popa Gabriela 

Evaluarea abilitatilor psiho-
aptitudinale ale copiilor/elevilor 
in educatie/ Scoala ADS 
Prahova/POCU 

Semestrul 
II 

Cadrele 
didactice/perso

nal didactic 
auxiliar  

Circiu Carmen, Georgescu Claudia, 
Roman Bianca,Petrache Florin, 
Georgescu Ionut, Fenic 
Georgiana,Androne Vasile, Manta 
Maria, Budileanu Anetuta, Spinu 
Cecilia, Dochia Gabriela, Petrescu 
Doina, Popa Cosmin, Popescu Costin, 
Balan Cornel,Popa Gabriela, Balan 
Rodica, Dumitrica Doina, Constantin 
Gheorghe, Dumitru Florentina, Marin 
Angelica, Nedelcu Viorel 

Dezvoltarea personala a copiilor 
si elevilor/Scoala ADS 
Prahova/POCU 

Semestrul 
II 

Cadrele 
didactice/ 
personal 

didactic auxiliar 

Circiu Carmen, Georgescu Claudia, 
Roman Bianca,Petrache Florin, 
Georgescu Ionut, Fenic 
Georgiana,Androne Vasile, Manta 
Maria, Budileanu Anetuta, Spinu 
Cecilia, Dochia Gabriela, Petrescu 
Doina, Popa Cosmin, Popescu Costin, 
Balan Cornel,Popa Gabriela, Balan 
Rodica, Dumitrica Doina, Constantin 
Gheorghe, Dumitru Florentina, Marin 
Angelica, Nedelcu Viorel 
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Nr. 

crt. 

Activităţi semnificative 
desfăşurate 

Data 

desfăşurării 
Responsabili Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute 

Comunicarea in situatii de 
criza/Scoala ADS 
Prahova/POCU 

Semestrul 
II 

Cadrele 
didactice / 
personal 

didactic auxiliar 

Circiu Carmen, Georgescu Claudia, 
Roman Bianca,Petrache Florin, 
Georgescu Ionut, Fenic 
Georgiana,Androne Vasile, Manta 
Maria, Budileanu Anetuta, Spinu 
Cecilia, Dochia Gabriela, Petrescu 
Doina, Popa Cosmin, Popescu Costin, 
Balan Cornel,Popa Gabriela, Balan 
Rodica, Dumitrica Doina, Constantin 
Gheorghe, Dumitru Florentina, Marin 
Angelica, Nedelcu Viorel 

8 

Participarea cadrelor didactice la 
simpozioane/webinare: 

 

   

- participare la webinarul gratuit 
Noile standarde de autorizare, 
de acreditareși de referință 
CEAC 

24 martie 
2022 

 

Cadrele 
didactice 

Georgescu Claudia 

10 

Publicarea unor articole în 
reviste de management/ 
specialitate 
 – revista PRO EDUCAȚIONAL  
nr. 42 
- coautor al volumului colectiv în 
format electronic GHID 
METODOLOGIC III- AUXILIAR 
CURRICULAR , apărut la editura 
EDUCATIA AZI  

 

Noiembrie 
2021 
 
 
Martie 
2022 

Cadrele 
didactice 

Androne Vasile, Badea Tatiana, lucrarea 
“Leadership și self management în 
educație” ISSN 2069 – 7082   
 
Georgescu Claudia 
Carmen Circiu 

11 

Participarea la diverse activități 
metodice, în afara școlii: 
▪ CCD Prahova 
 
 
▪ Alte unități de învățământ, ISJ 
▪ participare la EXPOZIȚIA 

INTERNAȚIONALĂ  Învingător 
prin artă , de la Chișinău, 
Republica Moldova  

▪ Proiect judetean Fii eco! 
▪ Proiect judetean Aleea 

scriitorilor 
 

▪ Programul de educaţie, burse, 
ucenicie şi antreprenoriatul 
tinerilor în România,finanţat 
prin granturile SEE 2014-2021. 
Proiecte în domeniul incluziunii 
copiilor romi în școală 2020 

 
▪ O școală incluzivă pentru  noi! -

prin Asociația Aresel 

 
 

05.12.2021 
 
 

Conf. 
Grafic 

20.02.2022 
 
 
 

Martie 
2022 

 
Martie-

septembrie 
2022 

Septembrie 
2021-iulie 

2022 
 
 
 

 
 

Cadrele 
didactice 

 
 

Cadrele 
didactice 

 
 

Cadrele 
didactice 
Cadrele 
didactice 

 
Cadrele 
didactice 

 
 
 
 
 

Cadrele 

 
 
Androne Vasile, Activitatea “Strategii 
Educaționale Reflectate În Documentele 
Și Activitățile Școlii”  
Cercuri Pedagogice Pe 
Discipline,Consfătuiri 
Georgescu Claudia, Circiu Carmen, 
Dumitru Florentina(Adeverinte, 
Diplome) 
 
 
Brinzescu Andreea, Tiganus Adela, 
Dumitru Florentina 
Brinzescu Andreea, Circiu Carmen, 
Georgescu Claudia, Dumitru Florentina 
 
Nedelcu Viorel 
 
 
 
 
Comsa R, Circiu C, Georgescu C, Roman 
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Nr. 

crt. 

Activităţi semnificative 
desfăşurate 

Data 

desfăşurării 
Responsabili Rezultate aşteptate şi/ sau obţinute 

 

 
 
 
▪ Familia-proiect interdisciplinar 

 
▪ Proiect cultural CâmpinArtelor- 

organizat de Primăria Câmpina 
 
 

▪ Câmpina Sporturilor- organizat 
de Primăria Câmpina 
 

▪ Competiția gimnazială a 
Cercului 5(Valea Prahovei), la 
fotbal, etapa locală 

 

 
▪ Proiect educațional 

„Primăvara,copiii și florile” 
 
▪ Proiect educațional județean 

Eco Planeta- Ziua Mondială A 
Apei 

▪ Cupa MĂRȚIȘOR- la fotbal 
 

▪ Proiect educațional „Gânduri 
pentru mama” 

▪ Proiect educațional „Dragobete 
unește suflete” 

▪ Cupa de iarnă la fotbal 
 

 
An scolar 

2021-2022 
 
 
 
 

 
Aprilie 
2022 

 
An scolar 

2021-2022 
 
 

An scolar 
2021-2022 

 
An scolar 

2021-2022 
 
 
 
 

Martie 
2022 

 
 

Martie 
2022 

 
 

Martie 
2022 

 
Martie 
2022 

 
Februarie 

2022 
Februarie 

2022 

didactice/perso
nal didactic 

auxiliar 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

 
Cadrele 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele 
didactice 

 

B, Ioanitescu A, Brinzescu A, Petrache F, 
Tiganus A, Costea R, Manolache E, 
Balan R, Nedelcu V, Marin A, Popa C, 
Androne V 
 
 
Comsa Rozina 
 

Comșa Rozina, Țigănuș Adela, 
Manolache Elena, Nedelcu Viorel 
 
 
 
Biolanescu Catalin(diplome Premiul III) 
 
 

Biolanescu Catalin(diplome Premiul III) 
 
 
 
 
Inv.Dumitrica Doina 
 
 
Țigănuș A, Florentina D, Sandu A, 
Ioanițescu A, Nedelcu V, Brînzescu A 

 
Biolanescu Catalin 
 
Comsa Rozina, Georgescu Claudia 
 
Comsa Rozina 
 
Biolanescu Catalin 

 

▪ Lecții deschise, referate 
susținute la nivelul fiecărei arii 
curriculare 

▪ Cerc pedagogic la disciplina 
geografie 

▪ Cerc pedagogic 
DisciplineTehnice-Mecanică 

 

Conf. 
Planificării 

 
12.11.2021 

 
 

20.05.2022 

Responsabilii 
ariilor 

curriculare 
 

Tiganus Adela 
Androne Vasile 
Rădulescu 
Louis 

Rapoarte de activitate ale comisiilor 
metodice pe arii curriculare 
 

Activitatea s-a desfasurat online, fiind 
apreciata cu calificativul “Foarte bine” 
Activitatea s-a desfasurat online, fiind 
apreciata cu calificativul “Foarte bine” 
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Puncte tari: 
▪ Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice şi la activităţile organizate de ISJ Prahova-CCD 

Prahova; 
▪ Participarea în numar mare a cadrelor didactice la cursuri de formare, care au avut loc în şcoală 
▪ Experienţa cadrelor didactice din unitate este cunoscută la nivel judeţean/ naţional prin intermediul lucrărilor 

prezentate la concursuri, respectiv prin publicarea acestora; 
▪ Realizarea de activităţi metodico-ştiintifice (susţinere de referate, dezbateri) în cadrul comisiilor metodice la 

nivelul ariilor curriculare. 

Puncte slabe: 
▪ Lecţiile deschise planificate nu au fost anunţate din timp, astfel încât să poată participa mai multe cadre 

didactice 
▪ Nu toate cadrele didactice întrunesc cele 90 CPT în ultimii 5 ani, ca urmare a parcurgerii cursurilor de formare 

continuă/ perfecţionare/ specializare 

Măsuri de îmbunătăţire propuse pentru domeniile deficitare: 
▪ Activizarea cadrelor didactice şi motivarea acestora pentru participarea la activităţile comisiei; 
▪ Monitorizarea cadrelor didactice debutante în cadrul interasistenţei la ore; 
▪ Organizarea unor lecţii deschise, în sprijinul cadrelor didactice debutante şi/sau schimb de experienţă. 

 
1.3.3. Proiecte, parteneriate și activități de cooperare europeană 

Unitatea noastra şcolară are o colaborare strânsă şi eficientă cu: 
- autorităţile locale şi judeţene (Primăria, Consiliul Local, ISJ Prahova, CCD),  

- instituţiile publice locale şi judeţene (Poliţia de proximitate, Poliţia locală, Serviciul de Protecţie a Victimelor 

şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova, Centrul Judeţean de Resurse pentru Activităţi 

Educaţionale, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, Biserică, 

Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică),  

- operatori economici,  

- alte instituţii de învăţământ: şcolile cu clasele I-VIII din municipiu şi din zonele limitrofe; liceele tehnologice, 

colegiile din municipiu; instituţii de învăţământ superior (UPG Ploieşti)  

Parteneriatele se dezvoltă în scopul stabilirii unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, formării 
deprinderilor practice, integrării socio-profesionale a absolvenţilor şi nu în ultimul rând, în scopul formării unei 
personalităţi libere şi autonome, prin activităţi cu caracter educativ, cultural, sportiv, de voluntariat, activitate 
practică, prezentări ale ofertelor educaţionale, vizite, etc.         . 

Vom evidenţia parametrii definitorii pentru câteva parteneriate educaţionale: 
Parteneriatul cu părinţii  

Se concretizează atât în relaţiile de colaborare profesor – clasă – diriginte – părinte, cât şi prin activitatea pe 
care o desfăşoară Comitetul de părinţi din şcoală. Având în vedere faptul că standardele de calitate pentru 
performanţele unei unităţi de învăţământ vizează şi modul în care se încurajează participarea elevilor şi părinţilor la 
procesul decizional, modul în care se asigură circulaţia informaţiei, dar şi transparenţa activităţilor, este importantă 
complexitatea şi diversitatea problemelor dezbătute în Comitetul de părinţi: dezvoltarea resurselor şcolii;  
organizarea cât mai eficientă a activităţii şcolare; căutarea de sponsori. 

Comitetul de părinţi este reprezentat în Consiliul de Administraţie al Şcolii şi participă la rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă şcoala: dotări cu mobilier, reparaţii curente, elaborarea ofertei educaţionale, a 
planului de acţiune şi planului de activităţi extraşcolare. 

Din păcate însă, părinţii nu se implică în măsura pe care ne-o dorim şi în care sunt obligaţi de lege, în 
asigurarea prezenţei zilnice la şcoală a copiilor, în crearea condiţiilor optime de pregătire acasă. O parte a acestora 
ignoră cu bună ştiinţă, responsabilităţile/ obligaţiile ce le revin, conform contractelor educaţionale semnate şi 
prevederilor Legii educaţiei. 
Parteneriatul cu agenţii economici  

În fiecare an şcolar se stabilesc relaţii de parteneriat cu agenţi economici unde elevii şcolii efectuează 
instruirea practică de specialitate, urmărindu-se formarea profesională a elevilor şi tranziţia acestora de la şcoală la 
locul de muncă.  
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În anul şcolar 2021-2022, unitatea şcolară a colaborat cu: SC ENACHE BEST SERVICE SRL CÂMPINA, SC 
DIANA PA SRL CAMPINA, SC GISTEL TIRES SRL CAMPINA , SC LARS AUTO SRL BREBU, SC PREMIUM DTR 
SERVAUTO SRL PLOPENI, SC IATSA CÂMPINA, CROITORII MS PRESTCONS SRL FLOREȘTI, SC DIANA SRL 
CÂMPINA, SC. MATTE PARTS SRL BANESTI, SC TOPCAR TRANS SRL, SC DIG IMPEX SRL BAICOI, , SC 
DEZMEMBRĂRI AUTO PRAHOVA SRL BĂICOI, SC MELE PROF AUTOVOPS SRL MĂGURENI, , MEDALEX  
AUTO CONCEPT SRL, pentru practica elevilor de şcoală profesională şi cu CAMERON ROMÂNIA SA CÂMPINA, 
SC TEHNOPHARM SRL, SC GONZALES MECANICĂ DE PRECIZIE FLOREȘTI și SC NEPTUN SA CÂMPINA 
pentru practica elevilor înscrişi la şcoala postliceală. 

Aceste acorduri atrag după sine: asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării instruirii practice, diferite forme 
de recompensare a elevilor merituoşi (contracte de angajare la absolvire, îmbogăţirea bazei materiale), elaborarea 
CDL-urilor în parteneriat cu agenţii economici. 

Parteneriat cu instituţii: 
▪ instituţii culturale: Casa Tineretului Câmpina, Casa de cultura Geo Bogza Câmpina, biblioteca municipala Dr. 

C. I. Istrati Câmpina – se urmăreşte fomarea culturală a elevilor prin: vizite la muzeele din oraş, vizionarea de 

spectacole, concursuri de cultură generală, festivităţi; 

▪ instituţiile publice, autorităţile locale: Primăria, Consiliul Local, prin: activităţi de voluntariat la nivelul 

comunităţii locale şi al unităţii şcolare (campanii de plantare a copacilor şi de curăţenie), campanii de informare 

destinate elevilor (anti droguri, anti fumat), comemorări (depunere de coroane la monumentul eroului 

necunoscut la evenimentele naţionale), campanii de promovare a diferitelor produse (Târgul mierii) 

▪ Politia de proximitate: activităţi specifice pentru prevenirea violenţei şi infracţionalităţii 

▪ Centrul Judeţean Antidrog: compartiment de prevenire consum droguri, trafic de persoane (intalniri, 

simpozion)  

▪ Agentia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă: orientare profesională (întâlniri cu elevii) şi sprijin pentru 

fundamentarea planului de şcolarizare 

▪ Tribunalul Prahova - Serviciul de Probaţiune: reintegrarea tinerilor cu probleme, prin învăţământul “A doua 

şansă” 

▪ Centrul Judeţean de Resurse pentru Activităţi Educaţionale, Centrul de Asistenţă psihopedagogică: sprijin 

de specialitate (consiliere, logopedie) pentru elevii cu CES    

1.3.4. Asigurarea internă a calitatii 
Acest proces a fost realizat de către CEAC constituită la nivelul școlii si a constat în : 

• Continuarea implementării principiilor calității din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de educație și 
formare profesională (FEFP); 

• Monitorizarea internă a activității școlii; 

• Întocmirea raportului de autoevaluare și validarea acestuia prin evaluarea externă; 

• Întocmirea planului de îmbunătățire; 

• Monitorizarea externă. 

1.3.5. Rezultatele evaluărilor externe 

a) Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 
În anul şcolar 2021-2022, Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a a fost organizată în 

conformitate cu prevederile art. 74, alin (2)–(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Baza metodologică pentru EN-2022 este dată de Metodologia de organizare şi desfăşurare 
a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMENCŞ 
nr. 3051 din 12.01.2016 și de Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a 
VI-a în anul școlar 2021 – 2022, aprobat prin OME nr. 5.359 din 01.09.2022.  

La Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a din Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina, în 
anul şcolar 2021 – 2022,  au participat: 
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▪ Clasa a II-a 

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi 

Limba română scris 9 6 3 

Limba română citit 9 7 2 

Matematică 9 7 2 

▪ Clasa a IV-a 

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi 

Limba română  11 9 2 

Matematică 11 10 1 

▪ Clasa a VI-a 

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi 

Limba română  14 8 6 

Matematică şi ştiinţe 14 9 5 

Testele pentru EN, elaborate de către CNEE, au fost formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu 
programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, având un nivel mediu de dificultate. Prezenţa la 
această evaluare a fost slabă. Rezultatele individuale obţinute la EN nu au fost afișate, nu au fost comunicate public 
și nu au fost înregistrate în catalogul clasei. Elevii şi părinţii au fost informați asupra stadiului formării şi dezvoltării 
competenţelor evaluate. Rezultatele individuale la EN II, IV, VI, au fost analizate de către fiecare cadru didactic şi 
de colectivul de catedră din şcoală.  

b) Evaluarea națională 2022 

Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a a fost organizată în baza OME nr. nr. 5.149/ 30.08.2021 şi a 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010. 
 

 

Rezultate obţinute pe discipline: 

− Limba română: 2 note din 3 au fost peste 5,00: una între 6,00-6,99 și o notă între 6,00  - 6,99. Procentul de 
promovabilitate înregistrat de şcoală a fost de  66,66%. 

− Matematică: 2 note din 3 au fost peste 5,00, situate în intervalul între 6,00-6,99. Procentul de 
promovabilitate înregistrat de şcoală a fost de  66,66% 

Aprecieri 
Aprecieri 

− Pe ansamblu, procentul de promovabilitate la Evaluarea naţională, a crescut apreciabil față de anul 
anterior, (66,66% față de 0%anul trecut, dar mai mic decât procentul pe județ care este de 88,50%) 

− Se constată numărul mic de elevi participanți 3 din 5 absolvenți, 2 elevi fiind declarați repetenți . 

− Ne dorim să crească atât promovabilitatea, cât şi participarea elevilor de clasa a VIII-a la această formă de 
evaluare, respectiv rezultatele să fie din ce în ce mai bune. 

Se recomandă:  

− o organizare mai eficientă a lecţiilor,  

− o monitorizare permanentă a prezenţei la cursuri a elevilor şi a pregătirii pentru examen,  

− aplicarea de programe ameliorative, recuperatorii.  

Anul şcolar 
Număr elevi 

înscrişi 
Număr elevi 

prezenţi 
Număr elevi  

reuşiti 
Procent de promovabilitate 

unitate Judeţ 

2016-2017 2 2 2 100 % 87,60% 

2017-2018 5 5 2 40% 86,68% 

2018-2019 7 5 1 20% 84,14% 

2019 -2020 15 8 2 25% 80,15% 

2020-2021 9 5 0 0% 81,10% 

2021-2022 3 3 2 66,66% 88,50% 
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Situaţia comparativă a procentului de promovabilitate la Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a,  
an scolar 2021 – 2022: unitate şcolară – judeţ 

 

 
c) Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare 

profesională   

− nivel 3 cu absolvenţii clasei a XI-a ai școlii profesionale de 3 ani – sesiunile iulie și august 2022 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Şcoala profesională de 3 ani   

Nivel 3 de calificare  

Nr. elevi 
Promovabilitat

e școală [%] Inscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși 

Calificarea: Mecanic auto 34 34 0 34 0 100.00% 

Calificarea: Tinichigiu vopsitor auto   6 6 0 6 0 100.00% 

TOTAL 40 40 0 40 0 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuția candidaților admiși pe calificative la examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3 
 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Şcoala profesională de 3 ani   

Nivel 3 de calificare  
Total 

Nr. elevi admiși, cu calificativul : 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

Calificarea: Mecanic auto 34 1 6 17 10 

Calificarea: Tinichigiu vopsitor auto   6 0 2 4 0 

TOTAL 40 1(2,5%) 8(20%) 21(52,5%) 10(25%) 
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Faţă de anul şcolar anterior, se înregistrează menținerea numărului de calificative de Excelent 1 ( 2,50%). 
Restul candidaţilor au obţinut calificativul Foarte bine (20,00%), calificativul Bine (52,5%), respectiv 
Satisfăcător(25%, față de 0% în anul școlar anterior).  

Rezultatele obţinute reflectă scăderea  interesului elevilor noştri pentru pregătirea de specialitate de calitate. 
 

d. nivel 4 cu absolvenţii  liceului tehnologic, seral – sesiunea iunie 2022 
 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Liceu Tehnologic 

Nivel 4 de calificare   

Nr. elevi 
Promovabilitate  

Școală [%] Înscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși 

Calificarea : Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii 

14 14 0 14 0 100% 

Calificarea : Tehnician 
mecatronist 

24 24 0 24 0 100% 

Calificarea : Tehnician 
Transporturi 

17 17 0 17 0 100% 

TOTAL 55 55 0 55 0 100% 

 

Se constată menținerea numărului elevilor care se înscriu la examenul de certificare a calificării profesionale. 

 Distribuția candidaților admiși pe calificative la examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 4: 
 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Liceu tehnologic 

  Nivel 4 de calificare  
Total 

Nr. elevi admiși, cu calificativul : 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

Calificarea: : Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii 

14 0 13 1 0 

Calificarea: : Tehnician mecatronist 24 8 16 0 0 

Calificarea : Tehnician Transporturi 17 2 9 6 0 

TOTAL 55 10(18,18%) 38(69,1%) 7(12,72%) 0 

 
 Rezultatele celor care s-au înscris la această formă de evaluare sunt  bune: 10 elevi au obținut calificativul 
Excelent (18,18%), 38 - Foarte bine (69,10%), 7 – Bine (12,72%) iar 0 - Satisfăcător (0%). 
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e)nivel 5 cu absolvenţii  şcolii postliceale – sesiunea iulie 2022 
 

 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şcoala postliceală 

Nivel 5 de calificare   

Nr. elevi 
Promovabilitate 

Școală [%] Înscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși 

Calificarea: Tehnician operator 
maşini cu comandă numerică 

15 15 0 10 5 66,66% 

TOTAL 15 15 0 10 5 66,66% 

 
Rezultatele la acest examen nu sunt deloc mulțumitoare, o treime dintre candidați fiind respinși. 
 
Distribuția candidaților admiși pe note la examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel 5: 
 

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Şcoala postliceală 

Nivel 5 de calificare   
Total 

Nr. elevi admiși, cu media : 

7 - 799 8 - 899 9 - 999 10 

Calificarea: Tehnician operator 
maşini cu comandă numerică 

10 1 5 4 0 

TOTAL 10 1 5 4 0 

 
Rezultatele celor admiși indică un nivel bun de pregătire profesională. Candidații au demonstrat că sunt 

pregătiți pentru integrarea pe piața forței de muncă. 
. 

e. Bacalaureat 2022- serie curentă 
 

Sesiuni 
BAC 2022 

IUNIE-IULIE AUGUST 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
eliminati 

Nr. elevi 
respinsi 

Nr. elevi 
reusiti 

Procent 
iunie 
iulie 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
eliminati 

Nr. elevi 
respinsi 

Nr. elevi 
reusiti 

Procent 
august 

LTM 4 2 0 0 2 100% 2 1 0 0 1 1000% 

 
Procentul de promovabilitate pe ambele sesiuni, la nivelul Liceului Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina, 

a fost de 100% pentru elevii din seria curentă . 
 

 



19 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



20 

 

f. Bacalaureat 2022 
▪ Situaţia numerică a tuturor candidaţilor, situaţia elevilor promovaţi pe tranşe de medii: 

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 :  

Forma de 
învăţământ 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: Procent de 
promovabilitate % < 5 5 - 5.99 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Serie 
curentă 

Zi - - - - - - - - - - - - - - 

Seral 4 2 2 - 0 0 0 2 0 1 1 0 0 100% 

Serii 
anterioa

re 

Zi 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100% 

Seral 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 

FR 4 4 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 50% 

TOTAL 11 8 3 0 3 2 1 5 3 1 1 0 0 62,50% 

 

Bacalaureat  sesiunea august 2022:  

Forma de 
învăţământ 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: Procent de 
promovabilitate % < 5 5 - 5.99 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Serie 
curentă 

Zi - - - - - - - - - - - - - - 

Seral 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100% 

Serii 
anterioa

re 

Zi 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 

Seral 3 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 33,33% 

FR 3 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 50% 

TOTAL 9 7 2 0 4 2 2 3 3 0 0 0 0 42,85% 
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Concluzii 
▪ procentul de promovare de 100% pentru elevii din seria curentă este excelent, iar  66,66% (cumulat pe cele două 

sesiuni) este mult mai mare dacât procentul  de promovare din anul anterior (18,75%). 
▪ Prin comparaţie cu  procentul mediu pe judeţ, procentul este mai mic (66,66% % față de 74,22%) 
▪ Au promovat 8 elevi, 3 din seria curentă și 5 din serii anterioare.  
Constatări: 
▪ Numărul elevilor din seria curentă înscriși la acest examen este în continuare scăzut; 
▪ elevii de la liceu seral în majoritate sunt salariați și au familii iar timpul nu le permite participarea la orele de 

pregătire suplimentară asigurată de școală sau un studiu individual consistent. 
 

1.4. Priorități la nivel național 
 
Priorităţile ale sistemului de învăţământ până în anul 2026: 

1. Armonizarea sistemului IPT cu piaţa muncii. 
2. Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la educaţie al tinerilor. 
3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolilor IPT din țară în parteneriat cu alte organizaţii . 

       4. Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru IPT. 
5. Dezvoltarea sistemului IPT prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a resurselor umane din şcolile 
IPT ale regiunii . 
6. Eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor  din  IPT. 

 
Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

În perioada 2007-2013, România, ca Ţară membră a Uniunii Europene, a primit pentru dezvoltarea resurselor 
umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care au avut două direcţii principale de acţiune: 
educaţia şi formarea profesională pentru piaţa muncii. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare a resurselor 
umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa 
muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii 
moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a peste 850 000 persoane. 

Obiectivele specifice ale POS DRU au fost : 

- promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, incluzive, pentru învăţământul universitar şi 
cercetare; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; 

- facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 
Obiectivele specifice ale POS DRU au fost preluate de programul POCU. 
 
Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare profesională: 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în cadrul Axei prioritare 3 
“Tehnologia Informaţiei şi Comunicării” pentru sectoarele privat şi public permite susţinerea unităţilor şcolare 
pentru construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee. 

- Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, permite  reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a celei pentru formare profesională continuă 
 

1.5. Priorități și obiective la nivel regional și local 
Pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, în Regiunea Sud Muntenia au fost identificate 

următoarele priorităţi, obiective şi ţinte: 
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Priorităţile regionale – conform PRAI: 
▪ P1 – Armonizarea sistemului IPT din regiune  cu piaţa muncii; 
▪ P2 – Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la educaţie al tinerilor din regiune; 
▪ P3 – Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolilor IPT din regiune în parteneriat cu alte organizaţii; 
▪ P4 - Eficientizarea relațiilor parteneriale existente și dezvoltarea de noi parteneriate pentru IPT; 
▪ P5 – Dezvoltarea sistemului IPT prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a resurselor umane din 

şcolile IPT ale regiunii; 
▪ P6 - Eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor  din  IPT din 

regiune. 

Priorităţile locale – conform PLAI: 
▪ P1 - Armonizarea sistemului IPT cu piața muncii; 
▪ P2 - Dezvoltarea bazei materiale a școlilor IPT din județ; 
▪ P3 - Consolidarea parteneriatelor dezvoltate de școală; 
▪ P4 - Îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice;  
▪ P5 - Dezvoltarea activităţii de informare şi orientare pentru carieră;  
▪ P6 - Asigurarea calităţii in cadrul şcolilor IPT. 

PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI ÎPT CU PIAȚA MUNCII 

Obiectiv: 
Promovarea unei oferte educaționale TVET, cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel 
local și asigurarea accesului la educație pentru toate persoanele de vârstă școlară. 

Ținte: 
1. Includerea în oferta educațională a cel puțin 80% din calificările de nivel 3 și 4 din domeniile identificate ca 

prioritare la nivel județean, asfel încât să se înregistreze o creștere cu 5% a inserției socio-profesionale a 
absolvenților TVET, până în 2026. 

2. Cuprinderea absolvenților de nivel 2 din învățământul TVET în proporție de 80% pentru nivelul 3 de calificare 
și 75%  pentru nivelul 4 de calificare. 

Context: 
La nivelul județului se înregistrează dezechilibre între cererea de calificare și oferta educațională a școlilor din 
învățământul profesional și tehnic, ceea ce determină un grad redus de inserție socio-profesională a absolvenților. 
Accesul la educație pentru populația de vârstă școlară este limitat, în principal de: 

▪ constrăngeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural și cei proveniți din familii defavorizate din punct 
de vedere economic) ; 

▪ dezinteres din partea absolvenților învățământului obligatoriu pentru continuarea studiilor. 
Se impune elaborarea unei politici de intervenție directă pentru corelarea sistemului educațional cu piața muncii. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate așteptate Termen Responsabilități 

1. Corelarea anuală a planului de școlarizare 
pentru IPT cu studiile realizate și prognoza 
pieței muncii. 

Plan de școlarizare adaptat nevoilor 
pieței muncii. 

Anual 
ISJ 
CLDPS 

2. Actualizarea anuală a PLAI pe baza 
informaţiilor din PRAI, cu particularităţi 
specifice judeţului Prahova 

PLAI revizuit 
Numar de clase realizat pentru 
domenii prioritare 

Anual ISJ, CLDPS 

3. Proiectarea anuală a PAS în concordanță cu 
recomandările din PRAI și PLAI pentru toate 
școlile IPT din județ. 

Plan de școlarizare adaptat nevoilor 
pieței muncii. Nr clase realizat pentru 
domenii prioritare și pentru domeniile 
în care există bază materială. 

Anual 
Colectivele 
manageriale ale 
școlilor IPT 

4. Dezvoltarea de noi calificări și competențe. 
Plan de școlarizare adaptat nevoilor 
pieței muncii. 

Anual 
ISJ 
CLDPS 

5. Inițierea unor colaborări între școlile IPT din 
mediul rural și școlile IPT din mediul urban 

Rețele școlare tematice la nivel 
regional și local. 

2022 
Consilii județene 
ISJ 
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PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLILOR IPT DIN JUDEȚ 

Obiectiv: 
Îmbunătățirea bazei material a scolilor IPT din județ 

Ținta: Asigurarea condițiilor corespunzătoare de învățare de către 80% din școlile IPT din județ: 
1. Dezvoltarea bazei materiale a școlilor TVET din județ: 90% din școlile IPT să aibă dotare minimală conform 

domeniilor de calificare și 50% dintre acestea să aibă dotare conform stndardelor; 
2. Participarea la programele de reabilitare a 60% din școlile IPT. 

Context: 
Calitatea clădirilor şcolilor poate avea un impact semnificativ asupra dorinţei elevilor de a merge la şcoala şi asupra 
capacitaţii lor de a accesa tipul adecvat de formare. În acest sens toate clădirile trebuie parţial sau total reabilitate 
până în 2024 şi cu o dotare îmbunătățită.  
Clădirile au accesibilitate parțială pentru elevii cu probleme de mobilitate, iar atelierele pentru instruirea practică a 
elevilor nu corespund progresului tehnic şi standardelor actuale de formare profesionala. 
 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate măsurabil Termen Responsabilități 

1. Demararea acțiunilor de realizare a 
unor condiții corespunzătoare de 
învățare în toate școlile IPT 

90% dintre școli au autorizație sanitară de 
funcționare și îndeplinesc condițiile de 
securitate și sănătate în muncă (autorizație 
SSM, evaluarea riscurilor la locul de muncă, 
planul de prevenire și protecție) 

2025 
CL,CJ, 
Scoli IPT 
ISJ 

2. Crearea în școlile IPT a condiţiilor de 
acces şi învăţare pentru elevii cu 
dizabilități. 

80% dintre școli  au infrastructură 
corespunzătoare pentru  elevii cu dizabilități 

2024 
Consilii Judeţene 
ISJ 
Şcoli TVET 

3. Reabilitaterea, consolidarea sau 
extinderea unităţilor de învăţământ 

60% dintre școli IPT sunt în programe de 
reabilitare: Phare TVET, programe 
guvernamentale sau prin finanțare de la 
Consiliul local 

2026 
CL,CJ, 
Scoli IPT 
ISJ 

4. Dotarea unităţilor de învăţământ cu 
echipamente didactice/şcolare şi IT 

90% din scolile IPTau ateliere și laboratoare 
dotate la nivel minim   
51% din școlile IPT au  ateliere și 
laboratoare dotate conform standardelor. Nr. 
școli IPT dotate prin programe de investiții 

2023 
CL,CJ, 
Scoli IPT 
ISJ 

5. Dezvoltarea bazei materiale în şcolile 
pilot cu profil agromontan: ferma 
didactică, ateliere şcoală şi laboratoare  

o şcoală dotată corespunzător 2024 
CL,CJ, 
Scoli IPT 
ISJ 

 

PRIORITATEA 3: CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE ȘCOALĂ 

Obiectiv: 
Dezvoltarea parteneriatului public – privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaționale la specificul pieței 
muncii. 

Ținte: 
1. Încheierea a cel puțin un acord de parteneriat pentru fiecare școală IPT, conform domeniilor de calificare 

școlarizate; 
2. Autorizarea a 30% școli IPT ca furnizori de formare continuă, până în 2025. 

Context: 
Parteneriatul social pentru formarea profesională poate fi eficientizat prin: implicarea activă a partenerilor sociali în 
formarea profesională și continuă, transformarea școlilor IPT în furnizori de servicii pentru comunitățile locale, 
dezvoltarea parteneriatelor de tip public – privat, implicarea reală a partenerilor sociali în identificarea oportunităților 
de integrare profesională a absolvenților IPT, autorizarea școlilor IPT ca furnizori de formare profesională continuă. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate măsurabil Termen Responsabilități 

1. Implicarea agenților economici în 
dezvoltarea ofertelor de educație 
relevante pentru nevoile de învățare 

Fiecare școală are cel puțin un acord de 
parteneriat cu un agent economic. 
Toate școlile au în CA reprezentanți ai 

Anual 
CLDPS, Unitățile de 
învățământ, ISJ, 
agenți economici 
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individuală și pentru nevoile lor. agenților economici 

2. Încheierea de către școlile IPT a 
acordurilor de parteneriat cu angajatorii 
ptr. toate domeniile de calificare în 
vederea pregătirii practice și angajării 
absolvenților. 

Număr de acorduri de parteneriate 
încheiate de fiecare unitate școlară. 80% 
elevi din IPT fac practică la agenți 
economici. 

Anual 
Unitățile școlare 
Comunitatea locală 

3. Dezvoltarea parteneriatului social pentru 
mediul rural. 

Număr de agenți economici de profil cu 
care școlile au relații de parteneriat 

2023 
ISJ, CLDPS 
Unități IPT 

4. Autorizarea școlilor IPT ca furnizori de 
formare profesională continuă și 
dezvoltarea de programe de formare 
profesională continuă de către școlile IPT 
autorizate. 

10 școli autorizate 
10 programe de formare 

2024 
ISJ 
Școli IPT 

5. Eficientizarea parteneriatelor prin 
implicarea partenerilor sociali în acțiunile 
privind integrarea pe piața muncii a 
absolvenților IPT. 

Număr de contracte de angajare a 
absolvenților. 
Număr de burse școlare acordate de 
agenții economici. 

2024 
Școli IPT 
ISJ 
CLDPS 

 
PRIORITATEA 4: ÎMBUNĂTĂȚIREA PREGĂTIRII PROFESIONALE CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN 
IPT 

Obiectiv: 
Asigurarea accesului la formarea profesională continua a cadrelor didactice din IPT. 

Ținte: 
1. Participarea tuturor cadrelor didactice la activități metodice; 
2. Cuprinderea în procent de 100% a personalului didactic debutant din IPT, în scheme de mentorat; 
3. Participarea în procent de 30% a cadrelor didactice din IPT la cursuri de formare profesională continuă. 

Context: 
Regiunea se confruntă cu o mobilitate profesională scăzută și fluctuație a personalului didactic din IPT. În general, 
suplinitorii necalificați pentru învățământul profesional și tehnic sunt cadre didactice cu studii superioare care predau 
alte discipline decăt cele înscrise pe diplomă (domeniul construcții și lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, 
industrie textilă și pielărie, estetica și igiena corpului omenesc etc.). Aceste cadre didactice se regăsesc în special, în 
mediul rural. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat măsurabil Termen Responsabilități 

1. Identificarea nevoilor de formare 
profesională a resurselor umane din 
școlile IPT și asigurarea accesului 
acestora la programele de formare 
profesională continua. 

Procent de participare la activități 
metodice cel puțin 90%. 
Procent de participare la cursuri de 
formare – cel puțin 80%. 

2023 
ISJ 
Școli IPT 

2. Eficientizarea centrului de resurse la 
nivel județean cu filiale specializate pe 
domenii. 

Număr de activități metodice și de 
formare organizate de centrul de resurse. 

2024 
ISJ 
Școli IPT 

3. Programe de formare profesională 
continuă a cadrelor didactice de 
specialitate pentru dezvoltarea 
competențelor specifice. 

Număr de cadre didactice din rural 
formate. 

2024 
ISJ 
Unități IPT 

4. Organizarea schemelor de mentorat în 
școli pentru cadrele didactice debutante. 

Procent de cuprindere a cadrelor 
didactice debutante în schemele de 
mentorat – peste 90%. 

Anual 
ISJ 
Școli IPT 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE INFORMARE ȘI ORIENTARE PENTRU CARIERĂ 

Obiectiv: 
Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională și pentru carieră în fiecare școală IPT. 

Ținta: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională și pentru carieră în fiecare școală IPT. 
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Context: 
În județul Prahova există în continuare un număr insuficient de cabinete de orientare și consiliere și un număr mic de 
ore de consiliere/ elev (1 oră/ elev). Consilierea nu orientează și nu sprijină suficient IPT. Prin urmare, se impune 
eficientizarea activității de consiliere prin creșterea numărului de consilieri, a numărului de cabinete de consiliere, 
dotarea cabinetelor și îmbunătățirea mecanismelor de atragere a elevilor către IPT și ocuparea unui loc de muncă. 
În condițiile schimbării permanente a raportului cerere – ofertă există necesitatea unei informări optime și coerente 
asupra tuturor aspectelor pe care le implică alegerea corectă a carierei. Procesul de consiliere trebuie să asigure 
creșterea interesului elevilor pentru finalitățile vizate prin promovarea fiecărui nivel. 
 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat măsurabil Termen Responsabilități 

1. Formarea competențelor de orientare și 
consiliere pentru cadrele didactice din 
IPT. 

Număr de cadre didactice formate. 2022 
ISJ 
CCD 

2. Creșterea numărului de posturi didactice 
pentru consilieri școlari. 

Număr de posturi didactice pentru 
consilieri școlari la nivel de județ. 

2023 
ISJ 
 

3. Asigurarea unui cabinet de consiliere 
profesională, cu dotare minimală, în 
fiecare unitate IPT. 

Număr de cabinete de consiliere 
profesională. 

2024 
ISJ 
Comunitatea locală 

4. Derularea unor acțiuni și programe de 
orientare și consiliere profesională. 

Număr de școli care derulează acțiuni și 
programe de consiliere pentru carieră. 
Număr absolvenți IPT angajați sau 
cuprinși intr-o formă superioară de 
învățământ. 

Anual ISJ 

 

PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN SISTEMUL IPT 

Obiectiv: 
Implementarea Sistemului Național de Asigurare a Calității în IPT. 

Ținta: Asigurarea calității procesului de predare-învățare pentru a satisfice așteptările și exigențele beneficiarilor 
interni și externi (elevi, părinți, profesori, angajatori). 

Context: 
În ceea ce privește procesul de educație și formare profesională (EFP), asigurarea calității devine parte integrantă 
din obiectivele de modernizare a EFP prin Declarația de la Copenhaga, în 2002. S-a elaborat un Cadru Comun de 
Asigurare a Calității, un model de referință menit să sprijine dezvoltarea și procesul de reformă a aspectelor legate 
de asigurarea calității in EFP la nivel de sistem și la nivelul furnizorilor, în statele membre. 

 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultat măsurabil Termen Responsabilități 

1. Întocmirea rapoartelor anuale de 
autoevaluare de către școlile IPT din 
județ. 

Număr de rapoarte realizate Anual Școlile IPT, ISJ 

2. Actualizarea anuală și punerea în 
aplicare a planurilor de măsuri privind 
îmbunătățirea calității la nivelul fiecărei 
școli 

Valorificarea punctelor tari și remedierea 
punctelor slabe. 
Validarea prin inspecție a concluziilor 
formulate în urma autoevaluării. 

Anual 
CEAC din școlile 
IPT, ISJ 
 

3. Monitorizarea implementării 
instrumentelor de asigurare a calității în 
școlile IPT. 

Număr de rapoarte de monitorizare Anual ISJ 

4. Constituirea de rețele locale pentru 
consilierea în domeniul asigurării calității. 

Număr de rețele. 
Număr de școli cuprinse în rețelele 
constituite. 

Anual ISJ, Școlile IPT 

5. Autorizarea provizorie a noilor calificări 
propuse de școlile IPT în planurile de 
învătământ. 

Număr de școli autorizate. După caz Școlile IPT,ISJ 

6. Continuarea activităților de formare a 
managerilor și a coordonatorilor CEAC 
din școlile IPT. 

Număr de stagii de formare desfășurate 
și număr de formabili. 

Perma-
nent 

CCD, ISJ 
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Partea a IIa. ANALIZA NEVOILOR 

 
 

2.1. Analiza mediului extern (concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI) 
 
2.1.1. Aspecte  demografice 

Populaţia judeţului Prahova este în scădere continuă (de la 827.521 locuitori în iulie 2005 la 821.013 locuitori 1 
iulie 2007 și 762.886 locuitori la 20.10.2011, tendință care se menține).  

Beneficiind de importante resurse naturale, cu o industrie dezvoltată - locul II pe ţară, după municipiul 
Bucureşti, în ceea ce priveşte producţia industrială totală realizată şi o agricultură diversificată (cultura cerealelor, 
pomicultura, viticultura, legumicultura), judeţul Prahova reprezintă o zona de real interes pentru comunitatea 
internaţională . 

Situat pe pantele sudice ale Munţilor Carpaţi, în apropierea curburii acestora, Prahova are un relief variat 
(munţi - 26,2%, dealuri - 36,5% şi câmpie - 37,3% din suprafata judeţului), o climă temperată diversificată, rezervaţii 
si monumente naturale, specii rare de plante și animale; judeţul nostru constituie, de asemenea, un centru de 
atracţie turistică, culturală și etnografică. 

Reţeaua hidrografică a judeţului are o lungime de 1.786 km (râuri : Prahova,Teleajen, Doftana și altele) și o 
suprafaţă a bazinului de 3.350 km2, precum si 12,6 km2 lacuri (artificiale și naturale). 

Dezvoltarea administrativă şi economică a fost determinată de așezarea la încrucişarea celor mai importante 
drumuri ce străbat ţara .  

Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii. Astfel, în 
perspectiva anului 2015, pentru grupele de vârstă 7-14 ani şi 15 –24 ani se va înregistra o scădere a populaţiei 
şcolare, cu aproximativ 15,21% pentru grupa 7-14 ani şi  30,9% pentru grupa 15-24 ani, față de anul 2005, adică o 
reducere cu aproximativ 22% a numărului de elevi pentru liceu tehnologic şi calificările profesionale nivel 3. 

Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul judeţului reclamă implementarea unor politici care să conducă la 
prelungirea vieţii active pentru adulţi.  Creşterea populaţiei pensionate înseamnă o creştere a serviciilor medicale şi 
sociale, dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de agenţi de 
turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială 

 

Concluzii şi recomandări ce decurg din analiza demografică a județului Prahova 
1. Scăderea populaţiei şcolare necesită: 
▪ Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 
▪ Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 
▪ Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care 

provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  „şcoala după 
şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă” 

2. Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul rural, implică 
asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

3. Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rromă (2%), impune luarea unor măsuri 
pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate. 

4. Crearea şi dezvoltarea reţelelor de şcoli pe domenii de interes cum ar fi: formarea adulţilor care ar putea acoperi 
nişa creată în formarea profesională iniţială. 

5. Asigurarea accesului resurselor umane din TVET la procesul de formare profesională continuă în vederea 
adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii. 

 
2.1.2. Analiza profilului economic al judeţului Prahova 

Industria 
Industria judeţului acoperă aproape toate domeniile componente, bazându-se totodată pe bogăţia si varietatea 

resurselor naturale existente. Industria petrochimică a județului, în plin proces de restructurare, acoperă jumătate din 
cererea totală a țării. Judeţul Prahova este bogat în resurse, industria cunoscând o mare dezvoltare în zonele unde 
se extrage și se exploatează petrol, gaze naturale, sare sau cărbuni. Surplusul de forță de muncă față de cererea 
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existentă și imensele terenuri agricole din judeţ constituie principalele oportunități pentru investițiile în industrie. De 
interes pentru oferta IPT din județ este şi dezvoltarea parcurilor industriale. 

Reţeaua de transport 
În ceea ce priveşte transportul rutier, județul beneficiază de o bună deschidere internă şi internaţională, 

asigurată de drumuri europene (E60) naționale și județene.  
Unul dintre cele mai mari proiecte ce vor fi puse în aplicare în Prahova este construirea unor artere de 

importanţă naţională şi europeană: autostrada Bucureşti – Ploieşti – Braşov și Bucureşti - Albiţa. Acestea vor fluidiza 
traficul, vor îmbunătăţi în mod real infrastructura de acces rutier şi vor asigura legături optime cu cele două porţi 
aeriene: Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Otopeni şi Aeroportul Internaţional Băneasa. 

Agricultura 
Sectorul agricultură este prezent şi în judeţul Prahova. Suprafaţa agricolă de 279,1 mii ha reprezintă 11,3% din 

suprafaţa totală a regiunii. Ponderea cea mai mare din suprafaţa agricolă a judeţului Prahova o are suprafaţa arabilă 
- 51%, urmată de suprafaţa destinată păşunilor şi făneţelor -  39% (locul II pe regiune). Suprafaţa distribuită pentru vii 
şi livezi 27 mii hectare ocupă locul I în regiune . 

Silvicultura 
Silvicultura este favorizată de existenţa unui important domeniu forestier (păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră). Fondul forestier este administrat în cea mai mare parte de ocoale silvice. Vegetația silvică a favorizat şi 
dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale sălbatice pentru vânat. O uriaşă sursă de venituri, foarte puţin 
exploatată în prezent, o constituie fructele de pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale),resurse 
valoroase pentru industria cosmetică, farmaceutică, alimentară. 

Turism 
Principalele puncte de atracție turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă și a turismului de weekend le 

constituie stațiunile montane de pe Valea Prahovei - Masivul Bucegi, acestea dispunând de o rețea hotelieră care 
acoperă în mare parte necesitățile de cazare și de o infrastructură turistică adecvată. Turismul balnear se poate 
practica în cadrul judeţului în stațiuni balneoclimaterice ca Slănic, Breaza, Sinaia, unde spațiile de cazare și bazele 
de tratament existente cât și calitatea serviciilor sunt în mare parte corespunzătoare.  

Judeţul Prahova este atractiv din punct de vedere turistic și datorită existenței în cadrul acestuia a unor valori 
culturale, a unor monumente cultural-istorice și a unor parcuri naturale situate în Munţii Bucegi, Munţii Piatra Craiului.  

Concluzii şi recomandări 
Scăderea populaţiei tinere, corelată cu abandonul are ca efect direct reducerea numărului de elevi din 

învăţământului preuniversitar. Efectivele şcolare s-au redus cu circa 29,092 mii persoane.  
În ceea ce priveşte creșterea populaţiei vârstnice impune o extindere a reţelei şi standardelor de calitate a 

serviciilor sociale. Ponderea mai mare a populaţiei adulte, corelată cu creşterea populatiei inactive, relevă atât un 
mediu de afaceri încă instabil, cu capacitate insuficientă de a absorbi forţa de muncă, dar şi necesitatea unor măsuri 
speciale pentru a creşte numărul persoanelor reintegrate. 
1. Scăderea populaţiei şcolare necesită:   

▪ Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 
▪ Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 
▪ Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care 

provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  „şcoala după 
şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială,  „educaţia de a doua şansă” 

2. Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul rural, implică 
asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

3. Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rromă (2%), impune luarea unor măsuri 
pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate. 

4. Asigurarea accesului resurselor umane din TVET la procesul de formare profesională continuă în vederea 
adaptării la schimbările intervenite pe piaţa munci 

5. Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul judeţului reclamă implementarea unor politici care să conducă la 
prelungirea vieţii active pentru adulţi. Creşterea populaţiei pensionate înseamnă o creştere a serviciilor medicale 
şi sociale, dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia, dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială 

6. Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, în 
scopul dezvoltării serviciilor medicale, sociale şi turistice pentru vârsta a III-a. 
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7. Distribuţia uniformă a populaţiei pe cele două medii de rezidenţă: urban şi rural presupune: asigurarea accesului 
la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din mediul rural. 

Ținte  de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova sunt:  
▪ dezvoltarea infrastructurii de transport; 
▪ dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii sociale; 
▪ dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii, facilitarea accesului la serviciile IT 
▪ extinderea și modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;   
▪ modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane; 
▪ reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 
▪ dezvoltarea turismului, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane;  
▪ dezvoltarea afacerilor și în mod prioritar susţinerea IMM-urilor. 

 
2.1.3. Dimensiunea actuală și estimată a pieţei muncii 

Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea “dură” a unei pieţe a muncii marcate 
de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de 
conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative: 

▪ ocuparea  locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică 
▪ înlocuirea  celor care se pensionează (cererea înlocuită) 
▪ pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi în şomaj sau 

spre alte ocupaţii (cerere substituită) 
▪ crearea şi administrarea propriului loc de muncă 

Procentul ridicat de şomeri cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, dovedeşte că şansele de ocupare a 
unui loc de muncă sunt mai mari pentru cei cu nivel de şcolarizare mai ridicat, dar şi faptul că o serie din calificările 
realizate prin şcoala de ucenici şi şcoala profesională nu au fost în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea SUD MUNTENIA (nr. persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale cererii 
potenţiale   

961073 954813 950227 965057 970364 973119 975972 978914 981994 985222 

Prognoze ale cererii 
înlocuite  

8369 8315 8275 8404 8450 8474 8499 8525 8551 8580 

Prognoze ale cererii 
agregate  

969443 963128 958502 973461 978815 981593 984471 987439 990546 993801 

Prognoze ale cererii pentru judeţul Prahova 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale cererii 
potenţiale   

224172 222712 221642 225101 226339 226981 227647 228333 229052 229804 

Prognoze ale cererii 
înlocuite  

1586 1576 1568 1593 1602 1606 1611 1616 1621 1626 

Prognoze ale cererii 
agregate  

225758 224288 223210 226694 227941 228588 229258 229949 230672 231431 

 
Implicaţii pentru ÎPT 
▪ Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Lisabona, rata 

şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al tinerilor şi şomajul de lungă durată - 
direcţionează sistemul de ÎPT către: 

- anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

- acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

- abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii 
vieţi 

- parteneriate active cu agenţii economici, cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 
organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 
managementului şcolar. 
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▪ Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de formare 
în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de 
procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în 
schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicări active ca furnizori de formare 
profesională pentru adulţi, având în vedere: 

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

- adecvarea calificării cu locul de muncă 

- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare la 
distanţă, consultanţă, etc. 

▪ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă 
de muncă - trebuie avute în vedere pentru: 

- Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)1 

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

- Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva dezvoltării 
acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi modernizarea ocupaţiilor din acest 
domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului 
de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală.  

Profilul tehnic a înregistrat evoluţii contradictorii, prin creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea 
şomajului. Balanţa locuri de muncă-şomeri este deficitară în majoritatea judeţelor. 
 
Concluzii și recomandări privind piața muncii - IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 
Fluctuația ratei de ocupare direcționează sistemul de ÎPT către: 

- anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

- acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

- abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii 
vieţi 

- implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 
oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.  

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

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă de 
muncă trebuiesc avute în vedere pentru: 

- Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

- Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare ; 

- Stabilirea ponderilor domeniilor si profilelor de formare profesionala initiala in oferta de scolarizare. 

- Planul de scolarizare trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă in crestere in anumite sectoare/activitati 
ale economiei nationale 

Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, școala trebuie să se axeze la aceștia pe creșterea  
nivelului  competențelor „cheie” cât şi pe dezvoltarea de abilităţi precum: 

- disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională; 

- capacitate de adaptare a competențelor la cerinţele angajatorilor; capacitate de comunicare ; 

- disponibilitate la mobilitate geografică; 

- capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

- abilităţi antreprenoriale; 

- abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie 
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2.2. ANALIZA PESTE 

Analiza PESTE este un instrument strategic adecvat pentru înțelegerea “imaginii de ansamblu”, a mediului în 
care funcţionează școala. O analiză PESTE pertinentă permite instituției să adopte o perspectivă pe termen lung și 
să clarifice oportunitățile strategice și amenințările cu care se confruntă. 
 
Context politic 
Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar se caracterizează prin: 
▪ Obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar îl 

reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii Europene, în concordanţă cu evoluţia 
pieţei muncii din România. 

▪ Noile programe şcolare facilitează aplicarea unor metode moderne, astfel structurate încât interesul să se 
focalizeze pe elevi. 

▪ Activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului educaţional întemeiat pe 
valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând cont şi de aspiraţiile societăţii româneşti. 

▪ Formarea la elevi a unor trăsături pozitive de caracter, dezvoltarea unor puternice sentimente patriotice, ceea ce 
îi va ajuta să devină oameni fermi, rezistenţi moral, stimularea şi cultivarea demnităţii, a spiritului toleranţei şi a 
schimbului liber de opinii.  

▪ Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în: 
- asigurarea calităţii educaţiei; 
- promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi nevoile comunităţii locale; 
- proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constant şi coerent susţinută; 
- recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care obţin rezultate deosebite, premii în 

cadrul diferitelor concursuri; 
- motivarea admninistraţiei publice locale în vederea dezvoltării şi modernizării bazei materiale. 

▪ Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării şi cea a resurselor 
materiale. Comunitatea locală sprijină iniţiativele manageriale, iar reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în 
Consiliul de Administraţie se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 

▪ Din punct de vedere legislativ, Liceul Tehnologic Mecanic funcţionează în conformitate cu legile care guvernează 
învăţământul, cu ordinele şi notificările MECTS, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea privind asigurarea calității nr.87/ 2006; 
- Standardele de autorizare și acreditare/ evaluare periodică- HG 21/ 2007; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ; 
- Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în materie. 

 
Context economic 
Analiza economică a mediului extern relevă următoarele aspecte: 
▪ În judeţul Prahova, numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic este de 53.096 unităţi. Din 

aceștia ponderea cea mai mare o au societăţile comerciale cu răspundere limitată 57%.  
▪ În municipiul Câmpina, domeniile care se remarcă prin valoarea cifrei de afaceri şi numărul de angajaţi, sunt 

industria prelucrătoare şi comerţul. Industria prelucrătoare deţine primul loc din punct de vedere al cifrei de 
afaceri, în timp ce comerţul deţine supremaţia după numărul de agenţi economici. În industria prelucrătoare 
nivelul cifrei de afaceri reprezintă 55,58% din totalul pe municipiu, comerţul şi construcţiile ocupând următoarele 
locuri ale podiumului. După numărul de angajaţi, poziţiile se respectă industria prelucrătoare deţinând 47%, 
comerţul 18% şi construcţiile 15%. 

▪ Se constată, la nivel național chiar, orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre liceele teoretice şi 
nu spre liceele tehnologice sau școlile profesionale, deşi cererea de locuri de muncă în domeniul mecanic 
depăşeşte oferta. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul mecanic se confruntă cu lipsa 
forţei de muncă tinere şi calificate, pe fondul îmbătrânirii angajaţilor.  

▪ Descentralizarea sistemului de învăţământ înseamnă implicit şi creşterea influenţei comunităţii locale asupra 
unităţilor şcolare; consecința: şcoala îşi elaborează oferta educaţională pe baza nevoilor şi a cererii de educaţie 
exprimată de comunitate. 
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▪ Individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare s-a realizat în funcţie de necesităţile reale ale comunităţii, 
pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, geografice şi de mediu) în care funcţionează unitatea şcolară, 
pe de altă parte. 

▪ Liceul Tehnologic Mecanic și-a propus, prin planul de şcolarizare, forme de învățământ (şcoală profesională și 
postliceală) și calificări profesionale, solicitate de comunitate 

▪ Implicarea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă se concretizează în: încheierea 
parteneriatelor, cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea profesională în cadrul 
şcolii, instruirea practică în stagiile de pregătire derulate în săptămâni comasate la agenţii economici  

▪ Agenţii economici manifestă însă interes scăzut în direcţia lărgirii și/ sau modernizării bazei didactice a 
învăţământului.  

▪ Contribuția părinţilor elevilor este inexistentă, datorită nivelului mic al câștigurilor lunare în familiile acestora. 
Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor, 
care poate escalada de la absenteism ridicat până la posibilul abandon școlar. 

▪ Situaţia economică a municipiului se reflectă în potenţialul economic al Primăriei. Aceasta alocă fonduri pentru 
întreţinerea şi repararea clădirilor, pentru consolidarea, precum şi pentru modernizarea acestora, in scopul 
asigurării unui proces educațional de calitate. 

 
Context social 
Analiza contextului social pune în evidenţă următoarele aspecte: 
▪ La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populației școlare, cu efecte pe termen lung atât asupra 

instituției, cât și asupra întregului sitem de învățământ. 
▪ În condiţiile numărului mare de societăţi comerciale care şi-au restrâns producţia, a încetării activităţii a 

numeroase I.M.M.-uri, a disponibilizărilor, şomajul tinde să devină un fenomen îngrijorător. 
▪ Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilor municipiului Câmpina. Numărul familiilor 

nevoiaşe a crescut în ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat de la an la an. 
▪ Școala este amplasată la periferia orașului, într-o zonă defavorizată, în care există și populație de etnie rromă.  
▪ În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări în toate domeniile de 

activitate, sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este perturbat. 
▪ Lipsa de supraveghere, lipsa de interes sau lipsa suportului financiar poate duce la sporirea fenomenului 

infracţional în  rândul copiilor şi tinerilor. Cu toate că există manifestări de violenţă şi infracţiuni (bătăi, furturi şi 
tâlhării), aceste fenomene nu au fost scăpate de sub control de către autorităţi, oraşul putând fi considerat liniştit 
şi paşnic.  

▪ Majoritatea elevilor noștri provin din familii numeroase, cu venituri modeste, din familii în care cel puţin un părinte 
este în şomaj sau nu realizează veniruri sigure, ori din familii monoparentale. 

▪ Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală ce conduce la fenomene 
sociale nedorite cum ar fi abandonul şcolar. 

▪ Numărul sporit de burse acordate (în cuantum destul de mic) oferă informaţii asupra situaţiei materiale precare a 
familiilor din care provin elevii. 

▪ Copiii proveniţi de la centrele de plasament manifestă probleme specifice de socializare şi adaptare. 
▪ Marea majoritate a elevilor care vin în şcoala noastră au un nivel de instruire redus, ceea ce presupune un efort 

mare de acoperire a lacunelor existente. 
▪ Analizând din punct de vedere social colectivul de cadre didactice din şcoală se relevă următoarele: 
▪ Profesorii tineri pleacă frecvent din şcoală, din perspectiva veniturilor modeste asigurate de statutul de debutant şi 

se îndreaptă spre domenii de activitate mai bine remunerate; învăţământul a devenit pentru tineri un domeniu de 
activitate neatractiv şi în timp, vârsta cadrelor didactice didactice care rămân în sistem este din ce în ce mai 
avansată, iar schimbul de generaţii se va realiza din ce în ce mai greu. 

▪ Relaţiile interumane din şcoală sunt în general bune; climatul în şcoală este benefic colaborării, lucrului în echipă. 
▪ O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta, ca regulă, aspectele negative, cu efecte 

negative pe termen lung; şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 
▪ Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu părintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a adulţilor se 

vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea 
relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, 
excluderea socială. 
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▪ În  context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare gratuite, burse sociale, bani 
de liceu, burse de merit, burse de studii. 

▪ Prin activităţile de colaborare pe care şcoala le realizează cu segmente importante ale comunităţii locale, se 
urmăreşte diminuarea unor comportamente negative sau prevenirea lor. Asemenea parteneriate funcţionează cu 
Primăria Câmpina, Serviciul de Reintegrare a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova, Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, etc. 

 
Context tehnologic 
Analizând din punct de vedere tehnologic, se pot contura următoarele observaţii: 
▪ În municipiul Câmpina există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. Există, de asemenea, 

mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor, societăţilor comerciale, de transport, turism, 
telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/ persoanelor din oraș. Un număr important de familii au calculator şi 
posedă acces la Internet. Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la 
care comunitatea se alimentează constant. 

▪ Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, Discovery, National Geographic 
etc) este accesibilă pentru puţini copii (avem în vedere că în localităţile rurale limitrofe Câmpinei, pot fi 
recepţionate mai ales posturile naţionale); posturile naţionale şi televiziunea privată au ofertă educaţională 
săracă, sunt axate pe difuzarea de filme cu multe scene de violenţă sau emisiuni în care senzaţionalul este dat de 
fapte de violenţă, infracţiuni, prostituţie, consum de droguri, dispariţii, accidente. 

▪ Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice și a 
noilor tehnologii la toate nivelele învățământului preuniversitar; 

▪ Mişcarea rapidă din industria electronică nu ne permite racordarea permanentă la noutăţile apărute în domeniu. 
▪ La nivelul liceului, există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura 

necesară. Există două laboratoare de informatică dotate cu calculatoare performante, conectare la Internet, 
imprimante, copiatoare, scannere, videoproiectoare și chiar tablă interactivă, dotare ce permite desfășurarea  în 
bune condiții a  orelor de informatică și actualizarea permanentă a cunoștințelor de către elevi și profesori. 

▪ Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de pe 
internet şi comunică cu ajutorul emailului. 

 
Context ecologic 
Analiza contextului ecologic pune în evidenţă cele mai mari probleme privind poluarea la nivelul județului Prahova și 
orașului Câmpina: 
▪ Asigurarea parţială şi necorespunzătoare a sistemelor de canalizare și epurare ape uzate în aglomerările urbane:  

Ploiești, Sinaia, Bușteni, Azuga, Comarnic 
▪ Poluarea apei râurilor Prahova și Teleajen, generată de epurarea incompletă a apelor uzate menajere și 

funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare industriale. 
▪ Poluarea atmosferei datorită compuşilor organici volatili proveniți atât de la agenți economici din industria 

petrolieră (Rafinariile Brazi, Vega), cât și de operatori economomici ce desfășoară activități de fabricare a 
detergenților . 

▪ Poluarea mediului generată de: materialele greu biodegradabile necolectate selectiv în vederea reciclării, 
gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, activităţile din industria de extracţie a ţiţeiului (poluarea 
solului si apelor subterane)   

▪ Lipsa sistemului de monitorizare şi de evaluare a evoluţiei sănătăţii umane în raport cu calitatea mediului.   
▪ Slaba educaţie ecologică a comunităţii privind necesitatea colectării selective a deşeurilor și protejarea şi 

conservarea biodiversităţii locale.  
▪ În satul Pietriş al comunei Poiana Câmpina a apărut, de 3 ani de zile, o poluare cauzată de valuri  impresionante 

de noroi de sondă amestecat cu apă sărată, care au ajuns în curţile unor săteni, coborând de pe versantul unui 
deal deasupra căruia există sonde mai vechi şi mai noi. Apa sărată, care se foloseşte în extragerea ţiţeiului de 
către sonde, a distrus toată vegetaţia locului, intrând şi în casele oamenilor. 

▪ La nivelul Câmpinei, în afară de batalurile cu reziduuri petroliere acide ale Rafinăriei, verificările efectuate au 
arătat că indexul ecologic al municipiului este departe de a fi îngrijorător, gradul de poluare atmosferică 
reducându-se simțitor, în comparație cu situația existentă acum un deceniu, datorită faptului că doi dintre 
poluatorii de altădată ai orașului (Rafinăria “Steaua Româna” și Turnătoria Centrală “Orion”) și-au închis 
activitatea. 
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▪ Municipiul are o poziție geografică de invidiat, fiind așezat pe un platou situat la circa 50 de metri deasupra 
luncilor Prahovei și Doftanei și înconjurat de multe păduri. Suprafața de spațiu verde ce revine unui câmpinean 
este mult superioară valorilor existente în alte zone ale țării, ceea ce a făcut ca, în ultima sută de ani, localnicii să 
respire un aer puțin poluat.  

▪ La nivelul Liceului Tehnologic Mecanic se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de îngrijire şi 
amenajare a spaţiilor verzi, a parcurilor, de protejare a mediului, ş.a. 

▪ In şcoală s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor. Elevii împreună cu profesorii participă la 
acţiuni de ecologizare, plantare de arbori, la nivelul şcolii şi la nivel local, precum şi la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice cu lucrări sau referate. 

▪ Se remarcă organizarea unor acțiuni în parteneriat cu instituții care au drept scop conștientizarea de către elevi a 
necesității unui oraș curat și a unui mediu înconjurător sănătos, informarea elevilor cu privire la bolile secolului și 
pericolele care atentează la sănătatea lor (consumul de alcool, consumul de droguri). 

 

2.3. Analiza mediului intern 

CEAC a monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor catedrelor şi colectivelor didactice, a întocmit raportul de 
autoevaluare şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a calităţii pentru următoarele activităţi: 
 
2.3.1. Predarea-învățarea 

Cultura generală facilitează însușirea specializărilor, oferind noi perspective policalificării și creativității și 
urmărește pregătirea fiecarui individ pentru realizarea personală, participarea la viața socială, încadrarea în viața 
profesională, continuarea în viitor a studiilor.  

Cultura de specialitate se construiește pe baza culturii generale, se dobândește pe trepte superioare ale 
nivelului de învățământ, când devine treptat predominantă, favorizând, în final, profesionalizarea.  

În învățământul profesional și tehnic o importanță deosebită o are organizarea modulară a conținuturilor, ce 
vizează pregătirea elevilor, concomitent cu integrarea lor profesională. Acestea sunt condiționate de numărul de 
credite prevăzute de unitățile de pregătire tehnică, generale și specializate din SPP-uri. Înfaptuirea obiectivelor 
informative și formative ale învățământului, impune folosirea unor metode și procedee de lucru, adică a unei 
metodologii didactice adecvate.  

Proiectarea didactică s-a realizat în general pe baza normelor metodologice elaborate de MEN, fiind transpusă 
în documente de proiectare, cu valoare operaţională. 

Dacă toate cadrele didactice şi-au întocmit planificări anuale şi semestriale, proiectele detaliate pe unităţi de 
învăţare şi pe lecţii nu au fost elaborate decât de către o parte a personalului didactic.  

Concordanţa dintre planificare şi stadiul parcurgerii programei la aproape toate ciclurile şi disciplinele a fost 
relativ bună. Parcurgerea integrală a materiei prevăzute de programele şcolare a fost realizată, alocându-se şi 
realizându-se efectiv şi ore de recapitulare la sfârşitul anului şcolar. 

Prin asistenţele la ore şi/sau controlul intern practicat de management, au fost identificate atât deficienţe, cât şi 
aspecte pozitive, din care menţionăm: 

▪ deficienţe în prestaţia didactică:  
- lucrul doar cu elevii care sunt activi, prin temperamentul lor, fără a activiza şi elevii timizi/ neinteresaţi/ care 

crează probleme de disciplină; 
- uneori gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic; 
- tendinţa de a prezenta un volum mare de informaţie, insuficient structurată, în detrimentul stimulării 

creativităţii şi gândirii; 
- utilizarea, încă limitată, a metodelor moderne de predare-învăţare centrate pe elev; 
- lipsa competenţelor în utilizarea calculatorului în procesul didactic a unor cadre didactice şi a lipsei 

interesului pentru corectarea acestei situaţii; 
- nu se realizează o monitorizare sistematică a progreselor înregistrate de elevi la nivel individual de către  
       toate cadrele didactice; 
- Desfăşurarea anumitor ore de curs cu foarte puţine resurse (materiale didactice şi materiale auxiliare), sau 

folosirea exclusiv a strategiilor didactice traditionale, uneori ineficiente.  

▪ aspecte pozitive 
- aplicarea corectă a programelor şcolare în vigoare; 
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- pregătirea profesională şi psiho-pedagogică temeinică a majorităţii cadrelor didactice; 
- organizarea pregătirilor suplimentare pentru examenele naţionale, care şi-au dovedit eficienţa; 
- comunicare eficientă cu elevii şi părinţii acestora; 
- promovarea egalităţii de şanse şi eliminarea discriminării; 
- integrarea instrumentelor TIC în activitatea didactică; 
- gestionarea eficientă a situaţiilor conflictuale în rândul elevilor. 

Analiza rezultatelor înregistrate la sfârșitul anului școlar, discuţiile purtate cu profesorii şi cu elevii din diferiţi ani 
de studiu, precum și asistențele efectuate la ore şi/sau controlul intern practicat de management, relevă următoarele:  
 

ANALIZA SWOT - PREDAREA - ÎNVĂȚAREA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare 
identificate pe piaţa muncii; 

▪ Imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 
▪ Adaptarea lecţiilor la posibilităţile şi nevoile elevilor; 
▪ Pregătirea profesională şi psiho-pedagogică temeinică a 

majorităţii cadrelor didactice; 
▪ Organizarea pregătirilor suplimentare pentru examenele 

naţionale, care şi-au dovedit eficienţa; 
▪ Comunicare eficientă cu elevii şi părinţii acestora; 
▪ integrarea instrumentelor TIC în activitatea didactică; 
▪ gestionarea eficientă a situaţiilor conflictuale în rândul 

elevilor 
▪ Oferirea la timp de feed-back constructiv privind învăţarea 

şi progresul elevilor; 
▪ Asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi 

exacte; 
 

▪ Desfăşurarea anumitor ore de curs cu foarte puţine 
resurse (materiale didactice şi materiale auxiliare), 
sau folosirea exclusiv a strategiilor didactice 
tradiţionale, uneori ineficiente  

▪ Nu se realizează o monitorizare sistematică a 
progreselor înregistrate de elevi la nivel individual 

▪ Lucrul doar cu elevii care sunt activi, prin 
temperamentul lor, fără a activiza şi elevii timizi/ 
neinteresaţi/ care crează probleme de disciplină; 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic 
(scurtarea nejustificată a orelor de curs); 

▪ Tendinţa de a prezenta un volum mare de informaţie, 
insuficient structurată, în detrimentul stimulării 
creativităţii şi gândirii; 

▪ Utilizarea, încă limitată, a metodelor moderne de 
predare-învăţare centrate pe elev; 

▪ Lipsa competenţelor în utilizarea calculatorului în 
procesul didactic a unor cadre didactice şi a lipsei 
interesului pentru corectarea acestei situaţii; 

▪ Orele de specialitate nu se desfăşoară în totalitate în 
spaţii de învăţare adecvate conţinuturilor  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Structura ocupațională actuală diversificată, la nivel local, 
ce ne permite diversificarea ofertei educaționale. 

▪ Cerința crescută de calificări de nivel 3 (școala 
profesională) 

▪ Resurse financiare limitate ale cadrelor didactice, 
ceea ce atrage după sine imposibilitatea procurării 
sau confecționarea cu greutate, a mijloacelor de 
învățare specifice metodelor centrate pe elev 

▪ Scăderea interesului elevilor pentru învățătură  

ȚINTE PROPUSE 

▪ Cuprinderea tuturor cadrelor didactice în programe de formare pentru: cunoaşterea şi implementarea Sistemului 
Naţional al Calităţii; învăţarea centrată pe elev; utilizarea calculatorului în procesele de instruire. 

▪ Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului si prevenirii 
abandonului  

▪ Stimularea interesului elevilor pentru participarea activă la întregul proces de predare învăţare 

2.3.2. Materiale și resurse didactice 

Activitatea liceului se desfășoară în sediul situat în str. Ec. Teodoroiu nr. 34 și sediul din str. Ciceu nr. 4: 6 
corpuri de clădiri pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional. În incinta unității funcționează și o 
cantină socială (gestionată de Primăria municipiului ca și cantină socială).  

Baza materială a unității cuprinde :  
▪ 24 săli de clasă, 5 laboratoare (2 informatică, 1 fizică, 1 chimie, 1 de biologie), 9 cabinete (sănătatea și 

securitatea muncii, cabinet de asistență psihopedagogică, legislație rutieră acreditat de ARR, lb. română, limbi 
străine, geografie,  cabinet tehnologic Mecanică -3) 

▪ 9 ateliere (7 de lăcătușerie, 1 de industrie textilă, 1 cunoașterea automobilului), 
▪ baza sportivă formată din 1 sală de gimnastică și 1 teren de sport, 
▪ 1 bibliotecă dotată cu 17.257 de volume ; 1 sală de festivități (amfiteatru); 
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▪ 1 cabinet medical școlar; spații sanitare (45 cabine cu apă curenta) ; 
▪ 2 autoturisme Dacia Logan pentru desfășurarea cursurilor de conducere auto categoria B, pentru elevii școlii și 

un autocamion pentru subcategoria C1;  
▪ hărți, planșe, mulaje, machete ale utilajelor şi dispozitivelor, materiale pentru biologie, aparatură fizică-chimie,  

instrumente de măsură şi control, panouri didactice, echipamente.  
Spațiul de învățământ este bine întreținut, modernizat, cu utilități de bază (energie electrică, apă potabilă 

curentă, încălzire centrală) și se încadrează în normele de igienă școlară. Existența autorizației sanitare de 
funcționare confirmă cele relatate anterior. 

Având în vedere situația materială a elevilor (un număr extrem de redus de elevi dispun de calculatoare 
personale, mulți dintre ei nu au acces la televiziune prin cablu, telefonie, INTERNET) școala a încercat să creeze un 
cadru favorabil învățării la nivelul standardelor și tehnologiilor actuale. Astfel, școala dispune de: 
▪ rețea telefonică (3 posturi telefonice); telefoane mobile; 
▪ 74 de calculatoare performante destinate elevilor distribuite în 2 cabinete multimedia (cu câte 25 calculatoare + 1 

server) legate în rețea (corpul A, C) în care se pot desfășura lecțiile de informatica, TIC și cursurile de legislație 
rutieră cu soft specific, un laborator de informatică dotat cu 20 calculatoare, legate în rețea (corpul A) – 
conectate la Internet la care se adaugă dotările prin programul Phare (1 aparat de fotografiat digital, 1 DVD, 4 
calculatoare, 4 imprimante, 1 xerox), imprimante, copiatoare, 6 videoproiectoare, 2 laptop-uri și cele din 
programul „Incluziune și coeziune socială prin metode alternative de educație” POSDRU/162/2.2/S/140219: 20 
birouri, 20 lap-top-uri, 2 table interactive, 2 videoproiectoare, 2 multifuncționale. 

▪ Prin proiectul Săptămâna meseriașilor în Țara lui Andrei, 69 de elevi și 36 cadre didactice au primit tablete 
conectate la internet. Deasemenea prin proiectul Școala de acasă, un număr de 46 de elevi au primit tablete 
conectate la internet. 

▪ Prin proiectul Rose elevii au primit   58  de laptopuri pentru învățământul online. 
▪ 14 calculatoare pentru cadre didactice şi 10 calculatoare pentru personalul unităţii  
▪ softuri educaţionale (fizică, chimie, discipline tehnice, legislație rutieră) 
▪ Unitatea este conectată la INTERNET de mare viteză. 

Din punct de vedere al dotării cu ale mijloace/ echipamente didactice, se impune a fi subliniat: 
- laboratoarele de fizică, chimie, biologie au dotări corespunzătoare,  
- la cabinete, ateliere şi laboratoarele tehnologice mai sunt necesare dotări pentru îndeplinirea standardelor;  
- mobilierul şcolar din corpul C este degradat în unele săli și este în proces de înlocuire.        

2.3.3. Rezultatele elevilor 

2.4. Situația efectivelor de elevi, în ultimii 5 ani școlari, pe forme de învăţământ 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteris 
tici 

an școlar 
Concluzii 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nr. clase 36 34 31 30 30 Se constată menținerea 
numărului de clase la 30, 
scăderea ușoară a efectivelor de 
elevi cât şi a nr. mediu de elevi pe 
clasă.  

Nr. elevi 806 782 717 671 658 

Nr. mediu elevi/ clasă 22.38 23 23,13 22,36 21,93 
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Şi în anul scolar 2021-2022, la nivelul populației școlare a județului Prahova a continuat tendința de scădere a 

numărului total de elevi, pe nivelele primar, gimnazial și la clasa a IX-a liceu și școala profesională.  
Acest lucru s-a manifestat și la nivelul unității noastre școlare unde, prin analiza comparativă a efectivelor de 

elevi se observă: 

• scăderea numărului de clase de la 36 (în perioada 2017 - 2018) la 30 clase; 

• scăderea numărului de elevi de la 806 (în anul şcolar 2017-2018) la 658 (în anul şcolar 2021-2022) 

• creșterea numărului de elevi în învățământul primar ; 

• în învățământul gimnazial numărul de elevi se menține, la un nivel scăzut ( aprox. 40); 

• menținerea învățământului simultan, atât în învățământul primar, cât și în cel gimnazial; 

• dispariția învățământului liceal zi; 

• scăderea numărului de elevi din învățământul în învăţământul liceal, cursuri serale și  A doua șansă;  

• creșterea numărului de elevi cuprinși la şcoala profesională și  şcoala postliceală;  
Totuşi, la nivel global, putem aprecia că numărul elevilor școlarizați în unitatea noastră în ultimii ani şcolari s-a 
menţinut pe același palier, ceea ce reprezintă un indicator elocvent pentru calitatea ofertei educaţionale a şcolii, care 
s-a adaptat realităţii şi cerinţelor pieţei  

 
▪ Situația efectivelor de elevi, a numărului de clase realizate în anul școlar 2021-2022, pe niveluri și 

calificări profesionale : 

Forma de invatamant 
Filiera / Profil/ 

Domeniu 
Calificare 

 profesionala 

Nr. clase/ an de studiu 

Anul I IX Anul II X 
Anul III 

XI 
Anul IV 

XII 
Anul V 

XIII 

TOTAL 
Clase/ 
Elevi 

Înv. primar   1/21 0,5/6 0,5/8 0,5/11 0,5/11 3/57 

Înv. gimnazial   0,5/8 0,5/13 0,5/7 0,5/7  2/35 

Învăță
mânt 
liceal 

cursuri 
serale 

Tehnologică  
(ruta directă)/ 

Tehnic/ 
Mecanică 

Tehnician mecatronist     1/28  
9/252 Tehnician transporturi    2/56 1/25 

Tehnician mecanic pt. 
întreţinere şi reparaţii 

1/30 1/30 1/27 1/28 1/28 

Şcolala 
profesi
onală 

cursuri de 
zi 

Mecanică 
Mecanic auto 2/48 1,5/38 1,5/39    

8/180 Tinichigiu vopsitor auto 0,5/11 0,5/11 0,5/10   
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Forma de invatamant 
Filiera / Profil/ 

Domeniu 
Calificare 

 profesionala 

Nr. clase/ an de studiu 

Anul I IX Anul II X 
Anul III 

XI 
Anul IV 

XII 
Anul V 

XIII 

TOTAL 
Clase/ 
Elevi 

Înv. primar   1/21 0,5/6 0,5/8 0,5/11 0,5/11 3/57 

Înv. gimnazial   0,5/8 0,5/13 0,5/7 0,5/7  2/35 

Sudor  0,5/9 1/14    

“A doua şansă”  Mecanică  0,5/4 1,5/22 2/28 2/25  6/79 

Școala postliceală Mecanică 

Tehnician operator 
mașini cu comandă 
numerică 

1/22     
1/22 

TOTAL: 29 clase/ 625 elevi 
7/ 

153 
6,5/ 
134 

6/ 
119 

6/ 
127 

3,5 /    
92 

29/625 

 

Notă:  
Începand cu sem. II, la efectivele existente se adaugă, în urma examenelor de diferenţe  

- 1 clasă a XI-a de liceu seral rută directă, calificarea Tehnician transporturi cu 30 elevi  
- 3 elevi, înscrişi la clasa existentă de Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații. 

astfel încât instituţia are în semestrul al II-lea 30 clase cu 658 elevi. 
Și în anul școlar 2021-2022, unele clase din învățământul primar și cel gimnazial au avut efective foarte mici, 

ceea ce a determinat menținerea învățământului simultan. 
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NUMĂRUL ELEVILOR ȘCOLARIZAȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

nr. elevi inceput an scolar nr. elevi sfarsit an scolar pierderi (repetenti, exmatriculati, abandon, retrasi)

 Se observă, la majoritatea formelor de învățământ, scăderi ale efectivelor la sfârșitul anului școlar, față de 
începutul anului școlar, din următoarele cauze:  

− transfer la alte unități (3),  

− abandon școlar + retrageri (19),  

− exmatriculări (113),   

− repetenție (42).  
            Cele mai drastice pierderi s-au înregistrat la învăţământul gimnazial - 42,85%, liceal seral – 33,45%, 

Programul A doua șansă, învăţământ secundar inferior - 33,33%, școala postliceală 27,27%, învățământul 
învăţământul profesional - 16,66%.  

Per total, efectivele au scăzut cu 177 de elevi adică echivalentul a 6,32 clase (cu 28 elevi/ clasă). Pierderile 
se mențin la valori ridicate, mai mari decât cele din anul anterior, când au fost  de 119 de elevi adică echivalentul a 
4,253 clase cu 28 elevi. 
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Iată o reprezentare grafică a numărului de elevi de la începutul, respectiv sfârşitul anului şcolar, luând în calcul 
şi elevii repetenţi la pierderi (pierderi: repetenţi + exmatriculați + retrași + neprezentați + plecați în străinătate + 
neşcolarizaţi) 
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▪ Situaţia la învăţătură la sfârşitul  anului şcolar 2021-2022 

 

Niveluri de învățământ 
Media generală cuprinsă în intervalul: Procent  

promovabilitate % 500 - 699 700 - 899 900 - 1000 

Învățământ primar 9 (42,90%) 7(33,30%) 5 (23,80%) 98,20% 

Învățământ gimnazial 9 (42,90%) 7(33,30%) 5 (23,80%) 58,30% 

Învățământ profesional 93( 60,40%) 61(39,60%) - 87,50% 

Învățământ liceal seral 74(39,20%) 109(57,60%) 6(3,20%) 97,90% 

A doua șansă 44(81,50%) 9(16,70%) 1(1,80%) 100% 

Şcoala postliceală - 14( 87,50%) 2(12,50%) 100% 

Total 254(51,80%) 211(43,10%) 25(5,10%) 90,31% 
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▪ Calitatea rezultatelor obținute de elevii școlii în anul școlar 2021-2022 poate fi apreciată și astfel: 
 

 

Calificativul Medii  
Procent an scolar (%) 

2020-2021 2021-2022 

Slab/ mediocru 5.00 - 6,99 43,16% 51,80% 

Bun 7.00 - 8,99 52,27% 43,10% 

Foarte bun 9.00 – 10 6,57% 5,10% 

 

  
Concluzii: 
Se remarcă: 

− creșterea ușoară a mediocrităţii la nivelul unității, numărul mediilor din intervalul 500 – 699 crescând cu 0,8%. 

− scăderea procentului de medii între 7.00-8.99 cu 2,23% și creșterea celor cuprinse între 9.00 – 10 cu 0,9% 

Tendinţe: 

− Pe unitate şcolară, rezultatele se situează în parametri mai scăzuți decât în anul şcolar 2019-2020, cu o scădere 
ușoară a procentului de promovabilitate, de la 97.03%, la 95.91%. 

− Se impune ca procentul elevilor cu rezultate bune şi foarte bune să crească în anul școlar 2021-2022, cu condiția 
ca ele să reflecte cu exactitate nivelul de cunoștințe al elevilor. 

▪ Starea disciplinară a elevilor 
În anul școlar 2021-2022 s-au înregistrat următoarele absențe: 
 

Forma de învățământ 
Absențe 

Media abs. nemotivate/ 
elev/ formă de învăţământ/ 

an școlar 

 
Tendința 

total motivate nemotivate 2020-2021 2021-2022 

Învățământ primar 3.833  1260 2.573 25,93 45,14  
Învățământ gimnazial 7.033  3.067  3.966 48,7 113,14  
Învățământ profesional 24.297  8.540  15.757 71,65 87,53  

Învățământ liceal seral 14.835 10.477  4.358 17,81 15,34  
Şcoala postliceală 1.048 772 276 30,13 12,54  
Programul A doua șansă 3.101 771 2.330 23,7 31,06  

Total absenţe an şcolar 2021-2022 54.147 24.887 29.260    

Total absenţe an şcolar 2020-2021 47.140 25.836 21.304 31,74 44,80  
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Media absențelor/ elev/ an școlar din unitatea noastră școlară a fost de 44,804 abs/elev, cu mult mai mare 
decât în anul şcolar 2020-2021 (31,74 abs/ elev) . 

Numărul total de absenţe înregistrate la nivelul unităţii este mai mic decât în anul şcolar anterior, dar se 
constată creșteri semnificative ale numărului mediu de absențe/ elev la toate formele de învățământ, cu excepția 
învățământului liceal seral și școlii postliceale, unde se constată o scădere. 

  
Absența de la cursuri a elevilor a fost sancționată conform ROFUIP. Astfel s-au aplicat următoarele sancțiuni: 
 

Forma de învățământ 

Sancţiuni 

Scăderea notei la purtare 
Exmatriculare  

999-700 Sub 7 

Învățământ primar 6 1 0 
Învățământ gimnazial 16 11 0 
Învățământ profesional 90 28 6 
Învățământ liceal seral 63 3 76 
Şcoala postliceală 0 0 5 
Programul A doua șansă 34 0 26 

Total sancţiuni aplicate an şcolar 2021-2022 209 43 107 

Total sancţiuni aplicate an şcolar 2020-2021 153 30 77 

 
Pierderile școlare :  
 

Forma de învățământ 
Nr. elevi la începutul 
anului școlar 2021-
2022 

Nr. 
elevi 
veniți 

Nr. elevi 
transfer
ați 

Nr. elevi 
retrași 

Nr. elevi repetenți 
Nr. 
elevi 
exmatri
culați 

Total 
pierderi 

Nr. elevi 
rămași 

Procent 
elevi 
rămași iulie 

2022 
Sept. 
2022 

Învățământ primar 57 2 2 0 1 0 0 3 56 98,20% 
Învățământ gimnazial 35 1 0 0 15 0 0 15 21 60,00% 
Învățământ profesional 180 4 0 2 22 0 6 30 154 85,60% 
Învățământ liceal seral 284 2 3 14 4 0 76 97 189 66,50% 
Şcoala postliceală 22 0 0 1 0 0 5 6 16 72,70% 
Programul A doua 
șansă 

75 5 0 0 0 0 26 26 54 72,00% 

TOTAL 653 14 5 17 42 0 113 177 490 75,00% 

 
Pierderile şcolare se menţin la cote ridicate, şcoala pierzând 177 de elevi adică echivalentul a 6,32 clase 

(cu 28 elevi/ clasă).  Pierderile se mențin la valori ridicate, mai mari decât cele din anul anterior, când au fost  de 119 
de elevi adică echivalentul a 4,253 clase cu 28 elevi. 

Se observă, la majoritatea formelor de învățământ, scăderi ale efectivelor la sfârșitul anului școlar, față de 
începutul anului școlar, din următoarele cauze:  

− transfer la alte unități (3),  

− abandon școlar + retrageri (19),  

− exmatriculări (113),   

− repetenție (42). 
Cele mai drastice pierderi s-au înregistrat la învăţământul gimnazial - 42,85%, liceal seral – 33,45%, Programul A 
doua șansă, învăţământ secundar inferior - 33,33%, școala postliceală 27,27%, învățământul învăţământul 
profesional - 16,66%.  
Cauzele absenteismului şi abandonului: 

• La învăţământul primar şi gimnazial am identificat următoarele cauze:  

− lipsa unor condiţii materiale minime;  

− neimplicarea familiei în supravegherea elevilor; 

− prestarea de către elevi a unor activităţi pentru întreţinerea familiei; 

− orizontul cultural şi intelectual redus al unor familii; 

− căsătorii la o vârstă fragedă; 
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− motivaţia scăzută pentru şcoală. 

• La școala postliceală, liceul seral  și A doua șansă:  multi elevi sunt angajaţi (cauze obiective),  

• La învăţământul profesional: dezinteresul elevilor pentru propriul parcurs profesional, lipsa de supraveghere şi 
implicare a familiilor (în general absenteismul este nejustificat).  

Concluzii:  
Se impune implicarea activă a diriginților, în colaborare cu mediatorul și consilierul școlar și a  tuturor factorilor 

educaţionali: şcoală, familie, comunitate, organe şi instituţii cu atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea unui climat 
social sănătos.  

Este necesară menţinerea permanentă a legăturii cu familiile elevilor în risc de abandon şi consilierea 
acestora, îmbunătățirea relației profesor – elev, sporirea atractivității orelor, în vederea menținerii elevilor în școală. 
▪ Rezultate obţinute de elevi la concursuri şcolare : 

         La concursul profesional, calificarea Mecanic auto, elevul Tăbăraș Ștefan Adrian a obținut premiul al III-
lea la faza județeană. 

Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii   
Din chestionarele aplicate absolvenţilor de către diriginţii claselor şi membrii CEAC inserția socio-profesională 

a absolvenților școlii profesionale, se prezintă astfel: 
➢ La învățământul profesional : 

▪ 15,00% continuă studiile,  
▪ 15,00% s-au angajat după finalizarea studiilor,  
▪ 17,50 % s-au angajat și continuă studiile liceale, 
▪ 20,00% nu s-au angajat şi nici nu continuă studiile,  
▪ 32,50 % nu există date.   

➢ La învățământul liceal  : 
▪ 20,00% continuă studiile,  
▪ 38,033 s-au angajat după finalizarea studiilor,  
▪ 23,33 % s-au angajat și continuă studiile postliceale, 
▪ 8,33% nu s-au angajat şi nici nu continuă studiile,  
▪ 5,00% au plecat din țară, 
▪ 5,00 % nu există date.   

➢ La învățământul postliceal  : 
▪ 0,00% continuă studiile în învățământul superior,  
▪ 100% s-au angajat după finalizarea studiilor,  
▪ 0,00% s-au angajat și continuă studiile în învățământul superior, 
▪ 0,00% nu s-au angajat şi nici nu continuă studiile,  
▪ 0,00% au plecat din țară, 
▪ 0,00% % nu există date.   

 
                                                                                                   

ANALIZA SWOT- RESURSE UMANE (ELEVI) 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Rezultatele foarte bune la examenele pentru certificarea 
calificării profesionale nivel  3, 4  

▪ Număr mare de absolvenți (şcoala profesională, A doua 
şansă)  ce-și continuă studiile la liceu seral (nivel 4); 

▪ Implicarea activă a Consiliului elevilor în menținerea 
unei relații corespunzătoare profesor – elev. 
 

▪ Rezultatele slabe la examenul pentru certificarea 
calificării profesionale nivel 5 ; 

▪ Nivelul relativ scăzut de pregătire al elevilor ce se înscriu 
la unitatea nostră ; 

▪ Persistența fenomenului de absenteism și abandon 
școlar; 

▪ Rezultatele la învățătură ale majorității elevilor pot fi 
considerate mediocre 

▪ Lipsa de interes a elevilor de la liceul seral pentru 
susținerea examenului de bacalaureat 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Crearea de facilități elevilor cu posibilități materiale 
reduse: ajutoare sociale guvernamentale (burse 

▪ Instabilitatea economică ce conduce la lipsa motivației 
învățării; 
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profesionale, burse sociale, «Euro 200»); 
▪ Posibilitatea integrării pe piața muncii a absolvenților 

noștri, datorită existenței multor intreprinderi mici și 
mijlocii în municipiu și zonele limitrofe; 

▪ Reglementări legislative privind dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic. 

•  

▪ Tentația angajării imediate, sau a obținerii indemnizației 
de șomaj pentru absolvenții învățământului obligatoriu; 

▪ Creșterea violenței în rândul elevilor, la nivel național; 
▪ Lipsa unor prevederi specifice în legislația școlară care 

să sancționeze drastic abaterile grave de la normele de 
conduită în școală și societate, în înv. obligatoriu; 

▪ Scăderea populației școlare sau orientarea spre alte 
meserii; 

▪ Situația materială  precară a familiilor elevilor 
▪ Atitudinea rezervată față de școală și importanța 

educației și un grad redus de implicare în rezolvarea 
problemelor școlii din partea familiilor; 

▪ Procesul de integrare prematură pe piața muncii sau 
plecarea elevilor în străinătate pentru a-și însoţi părinţii, 
mobilitate determinată de probleme economico-sociale. 

ȚINTE PROPUSE 

▪ Sprijinirea tinerilor/adulților în recuperarea învățământului obligatoriu, în dobândirea competențelor minime necesare 
ocupării unui loc de muncă. 

▪ Diversificarea formelor de pregătire, în raport de vârsta și de nevoile de calificare, în organizarea și desfășurarea 
activităților extracurriculare, în vederea suplinirii lipsei de educație din familie și integrării lor mai ușoare în societate 

▪ Creșterea procentului de promovabilitate la toate formele de învățământ 
▪ Diminuarea absenteismului prin implicarea tuturor cadrelor didactice din școală și acțiunea concertată a tuturor factorilor 

educaționali: școală, familie, comunitate, instituții cu atribuții în ceea ce privește asigurarea unui climat social sănătos 
▪ Monitorizare permanentă a pregătirii pentru examene și pentru diminuarea eşecului şcolar 

 
2.3.4. Informarea, consilierea și orientarea elevilor 

▪ Activitatea educativă școlară: 
a. Activitatea coordonatorului de proiecte și programe la nivelul unității de învățământ 

▪ Activitatea de formare pentru consiliere și orientare: participarea la Consfătuirile și cercurile metodice 
specifice 

▪ Coordonarea întâlnirilor de lucru cu diriginții (referate tematice, lecții deschise la dirigenție) 
▪ Organizarea de întâlniri tematice (Ziua Educației, Ziua Națională a României, Ziua femeii) 
▪ Monitorizarea activității CSE (Consiliul Școlar al Elevilor) 
▪ Implicarea în acțiunile de voluntariat inițiate de Primăria Câmpina și în toate acțiunile extracurriculare de la 

nivelul unității. 
 
b. Activități privind reducerea  fenomenului antiinfracțional: 

Pornind de la Planul de Măsuri Comun de Prevenire și Combatere a Violenței în Unitățile de învățământ, s-au 
desfășurat următoarele: 

▪ Şcoala beneficiază de agenți de pază care asigură în permanență securitatea elevilor, costurile fiind 
asigurate de Primăria Câmpina 

▪ Unitatea de învățământ a fost inclusă în itinerariile patrulelor Poliției Locale, ca punct obligatoriu de 
staţionare si trecere, în special la orele de plecare și sosire ale elevilor 

▪ S-au derulat acţiuni în colaborare cu Politia de proximitate: întâlniri cu minorii în unitatea de învățământ, cu 
părinţii elevilor și cu cadrele didactice, la care s-au prelucrat materiale de prevenire a fenomenului 
infracțional, s-au analizat și s-au luat măsuri împotriva violențelor verbale și fizice 

▪ S-au organizat întâlniri cu reprezentanți ai Compartimentului de analiză și prevenire a criminalității și ai 
Poliției de proximitate, sub forma unui simpozion pe tema violenței în școală. 
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c. Activitatea de orientare școlară  
 

Acţiuni de orientare şi 
consiliere profesională  

Parteneri implicaţi  Grup ţintă Scop Observaţii  

Orientare profesională 
reprezentanţi AJOFM , consilier 
şcolar 

elevii claselor 
terminale 

Evoluţia necesarului 
de forţă de muncă 
pe raza Câmpinei 

Acțiune 
realizată la 
nivelul școlii 

▪ Încheiere protocoale de 
parteneriat interinstituțional  

▪ Caravane pentru promovarea 
imaginii școlii (prezentare CD, 
afișe, pliante, fluturași) 

Directorii şi diriginții cl. a VIIIa 
din școlile vizate, cadre 
didactice, elevi 

elevii claselor 
a VIIIa din 
municipiu și 
zonele 
limitrofe 

atragerea elevilor 
către calificările 
profesionale oferite 
de unitatea școlară, 
realizarea planului 
de școlarizare 

Acțiune 
realizată la 
nivelul școlii ▪ Săptămâna porților deschise 

▪ Expoziție cu fotografii/ 
produse/ machete realizate de 
elevii școlii 

Șc. Gimnazială Ion Câmpineanu 
Câmpina, Sc. Gimnazială B. P. 
Haşdeu Câmpina, Sc. 
Gimnazială A.I.Cuza Câmpina 

Vizite la agenții economici 

SC Confind SRL, SC Gistel 
Tires SRL, SC Enache Best 
Service SRL , SC Lars Auto 

SRL, SC Topcar Trans SRL 

elevii şcolii 
orientarea în carieră 
a elevilor 

Acțiune 
realizată la 
nivelul școlii 

Consiliere de grup și individuală 
Cabinet de consiliere 
psihopedagogică 

elevii claselor 
terminale 

autocunoașterea si 
orientarea în carieră 

Acțiune 
realizată la 
nivelul școlii 

 

d. Activitatea extrașcolară 

Obiectivele urmărite: 
1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în 

proiectarea activităţii educative. 
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ la nivelul tuturor claselor din şcoală. 
4. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea 

fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism 

Programe şi acţiuni reprezentative 

1) Activităţi extraşcolare şi extracurriculare: 
▪ Obiceiuri şi tradiţii. Organizarea de activităţi de „loisir” pentru elevi: Ziua Recunoștinței, Serbarea de 

Crăciun, ”Dragobetele sărută fetele”, Ziua Femeii ”Pentru tine, iubită mamă”, “Sărbătoarea Învierii Domnului” 
▪ Comemorări – depunere de coroane, prelegeri, activități în parteneriat cu Cultul Eroilor: Holocaustul in 

Europa, “Ziua armatei române”, Ziua Eroilor, Ziua Culturii Naţionale, “9Mai - o triplă semnificaţie: ziua 
Europei, independenţa de stat a României, victoria Naţiunilor Unite”. 

▪ Aniversări: Ziua Mondială a Educației, Activitate dedicată Zilei naționale ”Un veac de recunoștință și 
libertate”, Ziua Constituţiei: “Istoricul constituţionalismului în România”, Mihai Eminescu, ”Unirea naţiunea a 
făcut-o”. Ziua Municipiului Câmpina, “103 ani de la marea unire” 

▪ Activități pentru prevenirea violenței : activitatea “Be smart. Stop bulliyng” 
▪ Proiecte, acțiuni de voluntariat: Activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale, în colaborare cu Ocolul 

Silvic Campina: campanii de Plantare de pomi  
▪ Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management 

al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor: Plurilingvism și multiculturalitate, Ziua 
Internațională a Toleranței, Stiluri şi gusturi muzicale, mai vechi şi mai noi, “Etichetele sunt pentru haine”, 
“Dialogul interconfesional şi toleranţa religioasă”  

▪ Activități extrașcolare/ extracurriculare/ transdisciplinare: Ora de lectură pentru învățământul gimnazial 
și profesional, Scriitorul Lunii în literatura română/ franceză/ engleză, “Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi”, 
“Dobrogea, străvechi pământ românesc”, Ziua mondială a Mării Negre: “Aspecte fizico-geografice cu privire 
la Marea Neagră”, Ziua Bibliei: ”Biblia cartea de căpătâi a creştinilor, Ziua Pământului, Ziua Mondială a 
Libertății presei , Ziua Mondială fără tutun, Ziua Mondială a Mediului 
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▪ Săptămâna ”Școala Altfel”! – activităţi diverse, în funcţie de vârsta elevilor implicați.  
▪ Festivităţi pentru deschiderea (Sună clopoțelul!) şi încheierea anului şcolar (predarea cheii). 

2) Activitatea consilierului școlar  
Informare și consiliere individuală și de grup pe teme precum: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea 

elevilor la mediul școlar/ școlii la necesitățile elevilor, optimizarea relației școală-elevi-părinți, prevenirea 
comportamentelor agresive și a conflictelor, puterea anturajului, comunicare și dezvoltarea abilităților sociale, 
educație pt. sănatatea sexualității, prevenirea consumului de droguri, etnobotanice, alcool 

 
ANALIZA SWOT- INFORMAREA, CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ELEVILOR 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența unei rețele de parteneriat între școală și 
agenții economici, A.J.O.F.M., Poliție, Primărie, 
Consiliul Local 

▪ Existenţa unui Cabinet de consiliere 
psihopedagogică dotat corespunzător și a  
psihologului şcolar; 

▪ În școală se desfășoară programe educaționale; 

▪ Contacte cu diverse instituții, ONG-uri, realizarea 
unor activități extracurriculare menite să introducă 
elevii în mediul comunitar și să contribuie la 
socializarea lor  

▪ Coerența rețelei de coordonare a activităților: 
coordonatorul de proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare la nivelul unității de 
învățământ, consilierul școlar și diriginții la nivelul 
claselor, structurile organizaționale ale elevilor; 

▪ Diversitatea programului și valorificarea 
voluntariatului; 

▪ Minimalizarea activității de către o parte din elevi și de către 
părinți; 

▪ Frecvența relativ redusă a elevilor la orele de dirigenție, 
cauzată de programarea orelor la începutul/ sfârșitul 
programului 

▪ O parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, 
accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin 
pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării  

▪ Puţini diriginţi au apelat la serviciile cabinetului de consiliere 
psihopedagogică, conştientizând astfel, importanţa unei mai 
bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia;  

▪ Rezolvarea problemelor cu aceeași fermitate (s-au 
evidenţiat modalităţi diferite în care diriginții tratează 
absenteismul şi actele de indisciplină, de la exigenţă 
extremă la o atitudine mult mai tolerantă, care determină 
atitudini diferite ale elevilor) 

▪ Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de 
stopare a fenomenului de absenteism şcolar; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Deschiderea autorităților locale către școli în ceea 
ce privește voluntariatul 

▪ Oferta variată a cursurilor de formare si dezvoltare 
profesională a CCD-ului 

▪ Raționalizarea și adaptarea ofertei educaționale în 
raport cu cerințele sociale și interesele individuale 

▪ Scăderea populației școlare 
▪ Migrația familiilor elevilor în alte zone/ străinătate în 

căutarea unui loc de muncă/ locuință 
▪ Lipsa de supraveghere a copiilor din partea familiei 
▪ Implicare extrem de redusă a familiilor în procesul educativ 
 

ȚINTE PROPUSE 

▪ implicarea activă a consiliului elevilor în consilierea elevilor; 
▪ creșterea rolului parteneriatului educațional, cu implicarea comunității locale, a mediului de afaceri și a societății civile; 
▪ dezvoltarea ofertei educaționale pentru activități de timp liber; 
▪ creșterea calității lecțiilor de dirigenție în scopul unui mai bun impact al acestora asupra elevilor. 

 
2.3.5. Calificări și curriculum 

▪ Oferta educaţională a scolii 
Selecția calificărilor s-a făcut în urma consultării agenților economici din zonă, a elevilor și a părinților, după o 

analiză a statisticilor AJOFM Prahova, respectiv ALOFM Câmpina. Proiectul planului de școlarizare a fost 
fundamentat în concordanță cu tendințele de dezvoltare socio-economică din zonă, conform PRAI și PLAI. 

Pentru alegerea calificărilor profesionale s-a ținut cont și de specializarea cadrelor didactice din școală și de 
baza tehnico-materială existentă. 

Liceul Tehnologic Mecanic asigură școlarizarea elevilor în calificări profesionale ce nu se regăsesc în 
ofertele educaționale ale celorlalte licee din Câmpina: 

A. Liceu seral, filiera Tehnologică, profil Tehnic: 
▪ Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 
▪ Tehnician mecatronist 
▪ Tehnician transporturi  
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Argumente:  
o domeniile cele mai solicitate de către agenții economici care au răspuns anchetelor (PLAI 2013-2018 

Prahova) sunt: mecanica, electromecanica, construcţiile şi lucrările publice, comerţul, transporturi, turism şi 
alimentație publică. 

o Calificările din planul de școlarizare al unității se regăsesc între cele mai solicitate calificări oferite de nivelul 
4 de pregătire, conform centralizării chestionarelor PLAI 2013-2018  

o dotare materială corespunzătoare și încadrarea cu personal didactic calificat și competent (sursa - fișa de 
încadrare, fișe evaluare personal didactic) 

B. Școala profesională de 3 ani. 
▪ Mecanic auto 
▪ Tinichigiu vopsitor auto 
▪ Sudor 

Argumente:  
o domeniile cele mai solicitate pentru nivelul 3 de pregătire ar fi: mecanica, construcțiile şi lucrările publice, 

industria textilă şi pielarie, turism şi alimentație publică, comerțul, electric, industria alimentară. 
o Calificările din planul de școlarizare al unității se regăsesc între cele mai solicitate calificări oferite de nivelul 

3 de pregătire, conform centralizării chestionarelor PLAI 2013-2018 Prahova 

C. Școala postliceală 
▪ Tehnician operator mașini cu comandă numerică 

Argumente: calificare foarte solicitată de agenții economici din zonă. 

D. Programul „A doua șansă, învățământ secundar inferior” 
▪ Domeniul de pregătire de bază: Mecanică   

Argumente: în comunitatea în care își desfășoară activitatea unitatea școlară există încă un număr foarte mare de 
tineri/ adulți care nu au finalizat învățământul gimnazial. Această formă de învățământ le oferă posibilitatea 
completării studiilor obligatorii (pe care de altfel nu ar mai fi reușit să le parcurgă) și astfel o șansă în plus la găsirea 
unui loc de muncă. 
 

Modalități de promovare a ofertei școlare 
Popularizarea ofertei școlare a fost făcută în școlile din orașul Câmpina și din zonele limitrofe orașului, prin 

prezentarea unui film de prezentare a școlii, prezentarea de pliante și prin organizarea de vizite în unitatea noastră.  
Promovarea ofertei şcolare se realizează în mai multe etape: 

− săptămâna porților deschise (vizite ale elevilor de clasa a VIII-a de la şcolile generale din localitate);  

− publicare în ziarul local și postul local de televiziune;  

− în contextul epidemiei de coronavirus promovarea ofertei, s-a efectuat atât online cât și fizic, prin deplasarea 
cadrelor didactice la școlile generale unde s-au prezentat prin imagini: dotarea materială a şcolii pentru fiecare 
profil şi domeniu, activitățile curriculare/ extracurriculare, oportunitățile oferite de școală; s-a răspuns la întrebări 
și s-au distribuit pliante, afișe, fluturași. 

− expoziții cu fotografii/ produse/ machete realizate de elevii școlii 
 
▪ Oferta CDS 

 
În anul școlar 2021-2022 s-au desfășurat urmatoarele cursuri la decizia școlii/ locală (CDS/ CDL-uri): 
 
NR. 
CR
T. 

ARIA 
CURRICULARĂ 

DISCIPLINA/ DENUMIREA 
OPȚIONALELOR 

TIP OPTIONAL CLASA CINE RĂSPUNDE 

1 
Limbă și 
comunicare 

Lectura şi abilităţile de 
viaţă 

Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl a V-a + a VI-a, 
cl. a VII-a+cl. a 
VIII-a 

Comșa Rozina Daniela 

2 
Matematică și 
științe ale naturii 
Om și societate 

Educaţie ecologică şi de 
protecţia mediului 

Opţional integrat la nivelul 
mai multor arii curriculare 
(programa MEN) 

cl a V-a + a VI-a, 
cl. a VII-a+cl. a 
VIII-a 

Ţigănuş Adela 
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3 Tehnologii Jocul cu calculatorul 
Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl. pregătitoare +  
a I-a,  
cl II-a + a III-a, a 
IV-a 

Stoicescu Cornelia 

4 Tehnologii 
M4. Sănătatea şi 
securitatea în muncă  

Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl a XII-a S1  
Dochia Gabriela 

5 Tehnologii 
M5. Autorităţi şi legislaţie 
în transporturi  

Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl a XII-a S2, cl a 
XII-a S3 Androne Vasile 

6 Tehnologii 

M3.Documentație 
tehnologică, 
informatizare și tehnologii 
de fabricație  

Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl a XIII-a S1, cl a 
XIII-a S2 

Petrescu Doina                                
Stoicescu Cornelia 

7 Tehnologii 

M4. Contracte, 
documente, indicatori și 
informatizare în 
transporturi 

Opţional la nivelul 
disciplinei  

cl a XIII-a S3 
Chirea Costică                               
Stoicescu Cornelia  

8 Tehnologii 
Ergonomia locului de 
munca (IP) 

Opţional la nivelul ariei 
curriculare  

IXM1, IXM2, IXM3 
Diaconu Stelian 
Tiugan Dragoş 

9 Tehnologii 
Tranzitia de la școala la 
locul de muncă   

Opţional la nivelul ariei 
curriculare  

XM1, XM2  
Tiugan Dragoș 
Popescu Costin 

10 Tehnologii 
M4.  Diagnosticarea şi 
repararea automobilelor 

Opţional la nivelul ariei 
curriculare  

XI M1, XI M2  
Tiugan Dragoş 
Surcelea Elena 

 
ANALIZA SWOT - CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Şcoala este acreditată din anul 2018 pentru N5 
calificarea Operator maşini cu comandă numerică 

▪ Oferta educațională adaptată la nevoile de formare 
identificate pe piața muncii, cu precădere la nivelul 3 şi 
5 de calificare 

▪ CDL adaptat la cerințele agenților economici 
▪ CDS în concordanță cu nevoile și interesele elevilor 
▪ Implicarea școlii în programul “A doua șansă” - 

învățământul secundar inferior, pentru sprijinirea 
copiilor/ tinerilor/ adulților care nu au finalizat acest nivel 
de studii și care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de 
școlarizare corespunzătoare, în scopul dobândirii 
competențelor min.necesare ocupării unui loc de muncă 

▪ Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de 
întregul material curricular (planuri de învăţământ 
programe şcolare, Standarde de pregătire profesională, 
auxiliare curriculare, manuale, materiale de învăţare) 

▪ Oferta școlii nu satisface nevoile tuturor elevilor, 
opțiunile făcându-se în funcție de decizia majorității 
elevilor clasei  

▪ Școala nu este autorizată ca furnizor de formare 
profesională continuă 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Structura CDS-urilor permite facilitarea procesului de 
identificare de către elevi a abilităților interpersonale și 
intelectuale, precum și a modului în care le pot folosi 
mai eficient în drumul către viitoarea carieră  

▪ Nu sunt publicate manuale/ auxiliare curriculare pentru 
toate modulele/  disciplinele tehnice 

▪ Actualele planuri de învățământ nu permit dezvoltarea 
CDS/ CDL-urilor 

▪ Neconcordanță între viziunea familiilor elevilor în 
legătură cu viitorul propriilor copii și calificarea 
profesională pe care și-o doresc pentru aceștia și oferta 
educațională a școlii corelată cu necesitatea existentă 
pe piața muncii, pt. anumite domenii (ind. Textilă care 
nu a avut cerere din partea absolvenților de clasa a VIII 
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ȚINTE PROPUSE 

▪ Corelarea în permanență a ofertei educaționale cu piața muncii 
▪ Elaborare CDL adaptate cerințele agenților economici 
▪ Sensibilizarea interesului agenților economici din zonă și a familiilor elevilor pentru oferta școlii 
▪ Dezvoltarea programului „A doua șansă” 

 
2.3.6. Resurse umane 
 

▪ Încadrarea cu personal didactic 
Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Câmpina, ca instituţie publică complexă aflată în subordinea ISJ Prahova 
si ME, a funcţionat în anul  şcolar 2021-2022 după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii existent la 
01.10.2021, stat de funcţii ce a cuprins un număr total de 66,55 norme din care 2 posturi de conducere (director 
– prof. Androne Vasile, director adjunct – prof. Manta Maria în sem. I, prof. Popa Cosmin în sem. II).  

▪ Situaţia operativă la începutul anului şcolar 2021-2022 (SCO) se prezintă astfel : 
 

Categorie profesionala Nr. posturi Nr. persoane încadrate 

Personal didactic  46,55 37 (64,91%) 

Personal didactic auxiliar 7 7(12,28%) 

Personal nedidactic 13 13 (22,80%) 

Total 66,55 57 

▪ Structura personalului 

o personalul didactic: Instruirea şi educarea elevilor din cele 30 de clase a fost asigurată de un colectiv 
format  din 42 cadre didactice: 

▪ 31 cadre didactice cu norma de bază în unitate, din care: 2 profesori învăţământ primar/ 
învăţători, 24 profesori, 5 profesori instruire practică/ maiştri instructori.  

▪ 6 cadre didactice pensionate din care: 1 învăţător, 2 profesori,  3 maiştri instructori 
▪ Instruirea elevilor s-a realizat şi cu sprijinul a 5 cadre didactice asociate (cu norma de bază în 

altă unitate) din care: 4 profesori, 1 maistru instructor 
o personalul didactic auxiliar: 1 Secretar şef, 1 Contabil şef, 1 Analist programator și cu atribuții de 

secretar, 1 Laborant, 1 administrator, 1 Bibliotecar, 1 Mediator școlar, toţi cu studii superioare.  
o personalul nedidactic: 6 îngrijitoare, 2 muncitori calificaţi pentru întreţinere, 4 paznici şi 1 fochist. 

 
▪ Personal angajat (pentru personalul cu norma de bază în unitate): 

 

CATEGORII DE PERSONAL FEMEI BARBATI TOTAL 

Personal 
didactic 

Cu norma de bază în unitate  21   10 31 

Asociaţi 3 2 5 

Pensionari 3 3 6 

Personal didactic auxiliar 5 2 7 

Personal nedidactic 7 6 13 

Total 39 23 62 

 
▪ Norme didactice în şcoală (pentru personalul cu norma didactică de bază în unitate 
 

Indicator total 

Distribuţia pe forme de învăţământ 

primar gimnazial liceal seral postliceal profesional 
“A doua 
şansă” 

Total număr de 
posturi didactice/  
nr. persoane 

46,55 / 
42 

3,95/ 3 3,5 / 3 13,98/13 1,86 / 2 17,53 / 15 5,73 / 6 

 
▪ Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
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Statut 
Distribuţia pe grade didactice 

Total 
Gradul I Gradul II Definitivat Debutanţi Necalificaţi 

Cu norma de bază în 
LTM  

Titulari 18 2 6 - - 26 31 
(73,80%) Suplinitori 1 1 3 - - 5 

Cu norma de bază în 
alte unităţi (asociaţi) 

Titulari  2 - 1 - - 3 5 
(11,90%) Suplinitori - 1 - 1 - 2 

Pensionari 5 - - 1 - 6 
6 

(14,28%) 

Total 26 (61,90%) 4 (9,52%) 10 (23,80%) 2 (4,76%) - 42  

 
▪ Structura personalului didactic auxiliar ce a sprijinit desfăşurarea activităţii din unitate: 

 

Compartimentul Postul Nr. personal existent Studii 

Secretariat 
Secretar şef 1 superioare 

Analist programator - secretar 1 superioare 

Contabilitate 
Contabil şef 1 superioare 

Administrator 1 superioare 

Laboranţi Laborant 1 superioare 

Biblioteca Bibliotecar 1 superioare 

Mediere școlară Mediator școlar 1 superioare 

TOTAL 7  

 
▪ Structura personalului nedidactic: 6 îngrijitoare, 2 muncitori calificaţi pentru întreţinere, 4 paznici şi 1 fochist. 
Analiza poate fi sintetizată în următoarele concluzii: 
 

 
ANALIZA SWOT- RESURSE UMANE (PERSONALUL UNITĂȚII) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Consilier școlar titular în unitate; 
▪ Existența personalului didactic calificat 100% care 

asigură o temeinică pregătire profesională și pentru viață 
a elevilor; 

▪ Există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor 
didactice (există comisii constituite pe diverse probleme), 
precum și o bună coordonare a acestora; 

▪ Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare 
de cadre didactice 

▪ Personal nedidactic cu experiență profesională 
▪ Personal didactic auxiliar calificat, cu studii superioare, 

preocupat pentru perfecționare 
▪ Personal medical (medic școlar, asistentă medicală) cu 

program zilnic în unitate 

▪ Stabilitatea personalului didactic, condiție necesară 
pentru asigurarea continuităților în special la clasele 
terminale și la disciplinele de bacalaureat; 

▪ Mai există cadre didactice care nu posedă cunoștințe de 
operare  PC. 

▪ Ponderea mare a personalului didactic cu domiciliul în 
altă localitate și care face naveta zilnic; 

 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Colaborarea cadrelor didactice cu diferite universități 
▪ Dezvoltarea unor parteneriate cu asociații care dispun de 

psihologi și medici instruiți pe problematica 
adolescentului; 

▪ Număr mare de întâlniri și activități comune ale cadrelor 
didactice, în afara orelor de curs, care favorizează o 
comunicare mai bună, împărtășirea experienței pozitive  

▪ Pensionarea cadrelor didactice cu experiență; 
▪ Plecarea cadrelor didactice spre alte domenii mai bine 

remunerate; 
▪ Amplasarea școlii într-un cartier de la marginea 

orașului, într-o zonă cu populație majoritară aparținând 
grupurilor dezavantajate 

▪ Lipsa unor prevederi specifice în legislația școlară care 
să permită atenționarea/ sancționarea cadrelor didactice 
dezinteresate față de propria dezvoltare profesională; 

▪ Scăderea populației școlare, cu implicații asupra 
normării personalului didactic. 

ȚINTE PROPUSE 
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▪ Formarea continuă a personalului școlii în perspectiva învățământului activ – participativ 
▪ Stimularea participării cadrelor didactice la stagii de pregătire continuă în domenii de specialitate, de didactică a 

specialității, de practică pedagogică, dar și a personalului auxiliar și nedidactic, în vederea atingerii standardelor. 
▪ Dobândirea abilităților de utilizare a calculatorului de către toate cadrele didactice. 
▪ Diversificarea formelor de pregătire, în raport de vârsta și de nevoile de calificare, în organizarea și desfășurarea 

activităților extracurriculare, în vederea suplinirii lipsei de educație din familie și integrării lor mai ușoare în societate 

 
2.3.7. Parteneriat și colaborări 

Unitatea noastra şcolară are o colaborare strânsă şi eficientă cu: 
- autorităţile locale şi judeţene (Primăria, Consiliul Local, ISJ Prahova, CCD),  
- instituţiile publice locale şi judeţene (Poliţia de proximitate, Poliţia locală, Serviciul de Protecţie a Victimelor şi 

Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova, Centrul Judeţean de Resurse pentru 
Activităţi Educaţionale, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, 
Biserică, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică),  

- operatori economici, părinţi 
- alte instituţii de învăţământ: şcolile cu clasele I-VIII din municipiu şi din zonele limitrofe; liceele tehnologice, 

colegiile din municipiu; instituţii de învăţământ superior (UPG Ploieşti)  
Parteneriatele se dezvoltă în scopul stabilirii unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, formării 

deprinderilor practice, integrării socio-profesionale a absolvenţilor şi nu în ultimul rând, în scopul formării unei 
personalităţi libere şi autonome, prin activităţi cu caracter educativ, cultural, sportiv, de voluntariat, activitate practică, 
prezentări ale ofertelor educaţionale, vizite, etc.         . 

Vom evidenţia parametrii definitorii pentru câteva parteneriate educaţionale: 

Parteneriatul cu părinţii  
Se concretizează atât în relaţiile de colaborare profesor – clasă – diriginte – părinte, cât şi prin activitatea pe 

care o desfăşoară Comitetul de părinţi din şcoală. Având în vedere faptul că standardele de calitate pentru 
performanţele unei unităţi de învăţământ vizează şi modul în care se încurajează participarea elevilor şi părinţilor la 
procesul decizional, modul în care se asigură circulaţia informaţiei, dar şi transparenţa activităţilor, este importantă 
complexitatea şi diversitatea problemelor dezbătute în Comitetul de părinţi: dezvoltarea resurselor şcolii;  
organizarea cât mai eficientă a activităţii şcolare; căutarea de sponsori. 

Comitetul de părinţi este reprezentat în Consiliul de Administraţie al Şcolii şi participă la rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă şcoala: dotări cu mobilier, reparaţii curente, elaborarea ofertei educaţionale, a planului de 
acţiune şi planului de activităţi extraşcolare. Din păcate însă, părinţii nu se implică în măsura pe care ne-o dorim şi în 
care sunt obligaţi de lege, în asigurarea prezenţei zilnice la şcoală a copiilor, în crearea condiţiilor optime de 
pregătire. O parte a acestora ignoră cu bună ştiinţă, responsabilităţile/ obligaţiile ce le revin, conform contractelor 
educaţionale semnate şi prevederilor Legii educaţiei. 

Parteneriatul cu agenţii economici  
În fiecare an şcolar se stabilesc relaţii de parteneriat cu agenţi economici unde elevii şcolii efectuează 

instruirea practică în specialitate, urmărindu-se formarea profesională a elevilor şi tranziţia acestora de la şcoală la 
locul de muncă.  
În anul şcolar 2021-2022, unitatea şcolară a colaborat cu: SC ENACHE BEST SERVICE SRL CÂMPINA, SC DIANA 
PA SRL CAMPINA, SC GISTEL TIRES SRL CAMPINA , SC LARS AUTO SRL BREBU, SC PREMIUM DTR 
SERVAUTO SRL PLOPENI, SC IATSA CÂMPINA, CROITORII MS PRESTCONS SRL FLOREȘTI, SC DIANA SRL 
CÂMPINA, SC. MATTE PARTS SRL BANESTI, SC TOPCAR TRANS SRL, SC DIG IMPEX SRL BAICOI, , SC 
DEZMEMBRĂRI AUTO PRAHOVA SRL BĂICOI, SC MELE PROF AUTOVOPS SRL MĂGURENI, , MEDALEX  
AUTO CONCEPT SRL, pentru practica elevilor de şcoală profesională şi cu CAMERON ROMÂNIA SA CÂMPINA, 
SC TEHNOPHARM SRL, SC GONZALES MECANICĂ DE PRECIZIE FLOREȘTI și SC NEPTUN SA CÂMPINA 
pentru practica elevilor înscrişi la şcoala postliceală. 

Aceste acorduri atrag după sine: asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării instruirii practice, diferite forme de 
recompensare a elevilor merituoşi (burse, masă caldă la prânz pe perioada desfăşurării instruirii practice, contracte 
de angajare la absolvire, îmbogăţirea bazei materiale), elaborarea CDL-urilor în parteneriat cu agenţii economici. 

Parteneriat cu instituţii: 
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▪ instituţii culturale: Casa Tineretului, Casa de cultura Geo Bogza, biblioteca municipala Dr. C. I. Istrati 
Câmpina – se urmăreşte fomarea culturală a elevilor prin: vizite la muzeele din oraş, vizionarea de 
spectacole, concursuri de cultură generală, festivităţi; 

▪ instituţiile publice, autorităţile locale: Primăria, Consiliul Local, prin: activităţi de voluntariat la nivelul 
comunităţii locale şi al unităţii şcolare (campanii de plantare a copacilor şi de curăţenie), campanii de 
informare destinate elevilor (anti droguri, anti fumat), comemorări (depunere de coroane la monumentul 
eroului necunoscut la evenimentele naţionale), campanii de promovare a diferitelor produse (Târgul mierii) 

▪ Politia de proximitate: activităţi specifice pentru prevenirea violenţei şi infracţionalităţii 
▪ Centrul Judeţean Antidrog: compartiment de prevenire consum droguri, trafic de persoane (intalniri, 

simpozion)  
▪ Agentia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă: orientare profesională (întâlniri cu elevii) şi sprijin pentru 

fundamentarea planului de şcolarizare 
▪ Tribunalul Prahova - Serviciul de Probaţiune: reintegrarea tinerilor cu probleme, prin învăţământul “A doua 

şansă” 
▪ Centrul Judeţean de Resurse pentru Activităţi Educaţionale, Centrul de Asistenţă psihopedagogică: sprijin de 

specialitate (consiliere, logopedie) pentru elevii cu CES    
 

ANALIZA SWOT - PARTENERIAT ȘI COLABORĂRI 
 

             

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Implicarea partenerilor sociali în elaborarea planurilor 
de şcolarizare. 

▪ Implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculei 
în decizie locală. 

▪ Stabilirea unor relații eficiente, stabile și durabile cu 
autoritățile locale (Primărie, Politie) și cu ag. economici; 

▪ Participarea activă a școlii la viață cultural – artistică și 
sportivă a comunității prin concursuri pe diferite teme 

▪ Colaborarea eficientă a școlii cu instituțiile publice,   
locale, județene 

▪ Aport redus al agenților economici la îmbogățirea bazei 
materiale a școlii 

▪ Insuficienta colaborare a părinților cu școala 
▪ Raportul dintre numărul absolvenților și numărul locurilor 

de muncă, oferite de agenții economici este supraunitar; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Potențialul uman și material de care dispune unitatea în 
vederea acoperirii școlarizării forței de muncă necesară 
pe piața muncii locale; 

▪ Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu unitățile 
economice din zonă. 

▪ Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea 
locală. 

▪ Accesul școlii la programe europene ce promovează 
dezvoltarea relațiilor comunitare.  

 

▪ Instabilitate potențială, la nivel social și economic, a 
partenerilor sociali 

▪ Mirajul câțtigului mare și imediat în cazul plecării peste 
hotare a elevilor ceea ce conduce la interes scăzut din 
partea elevilor; 

▪ Lipsa de interes a părinților în raport cu educația și, în 
particular, în raport cu evoluția propriilor copii; carențe 
atitudinale și comportamentale ale părinților; 

▪ Probleme severe cu care se confruntă unele familii, 
inclusiv marginalizarea sau automarginalizarea unor 
familii defavorizate; 

▪ Dorința expresă a agenților economici de a oferi locuri 
de muncă, în principal, persoanelor cu experiență 
profesională 

ȚINTE PROPUSE 

▪ Iniţierea unor proiecte de parteneriat economic cu unităţi economice din zonă pentru dotarea cu echipamente şi cu 
materiale necesare derulării proceselor didactice 

▪ Eficientizarea şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru toate tipurile de 
formare 
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2.4    ANALIZA SWOT LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Utilizarea rapoartelor de analiză în vederea dezvoltării 
instituționale; 

▪ Competenţa echipei manageriale în atingerea 
obiectivelor, din punct de vedere proiectiv şi 
organizatoric 

▪ Echipă dinamică și deschisă pentru schimbare; 
▪ Personalul de conducere se asigură că valorile și 

codurile de conduită ale organizației sunt vizibile în 
practică; 

▪ Echipa manageriala cultivă, în relaţiile cu colegii şi 
subalternii comportamentul deschis, bazat pe respect, 
apreciere, ajutor reciproc, răbdare, cooperare în 
rezolvarea unor probleme comune legate de bunul mers 
al unităţii şcolare;  

▪ Managerii susţin implicarea personalului în acţiuni ce 
contribuie la creşterea calităţii actului didactic şi la 
dezvoltarea instituţională, stimulează lucrul în echipă; 

▪ Climatul organizaţiei şcolare poate fi considerat deschis, 
stimulativ, caracterizat prin dinamism  

▪ Rezultate sub media judeţului la examenele de 
bacalaureat; 

▪ Monitorizarea implementării procedurilor; 
▪ Comunicarea este uneori formală, iar receptivitatea este 

relativ redusă.  
▪ Personalul de conducere nu monitorizează implicarea 

întregului personal al şcolii în implementarea asigurării 
calității. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Îmbunătățirea imaginii, aprecierii și percepției ca unitate 
de învățamânt din zonă. 

▪ Mediul social din care provin elevii liceelor tehnologice; 
▪ Instabilitate legislativă în domeniul politicilor sociale; 
▪ Termene nerealiste în solicitarea unor sarcini trasate de 

foruri superioare. 

RESURSE STRATEGICE 

Aplicarea de proiecte strategice cu finanțare europeană. 

 

 

 
CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Identificarea stilurilor de învățare specifice elevilor, astfel 
încât profesorii pot să-și adapteze demersul didactic la 
nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginților, catalogul 
clasei, proiectarea lecțiilor); 

▪ În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe 
ferme pentru recuperarea cunoștințelor de bază la 
disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte 
catedre); 

▪ În urma parcurgerii programelor de recuperare, cei mai 
mulți dintre elevi obțin rezultate mai bune la învățătură. 

▪ Lipsa de interes a elevilor și părinților pentru 
cunoașterea competențelor profesionale pe care trebuie 
să le dobândească pe perioada școlarizării; 

▪ Nu toate spațiile de învățare dispun de resurse moderne 
și de echipamente corespunzătoare pentru desfășurarea 
activităților practice; 

▪ Pregătire inițială slabă a elevilor – demonstată de 
rezultatele testelor inițiale; 

▪ Oferta școlii nu satisfice nevoile tuturor elevilor, opțiunile 
făcându-se în funcție de decizia majorității elevilor și de 
solicitările agenților economici. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Colaborarea cu comunitatea locală în vederea realizării 
analizei de nevoi și implicit a dezvoltării curriculare 

▪ Modificari în legislație în cursul anului școlar; 
▪ Programele școlare încărcate. 

RESURSE STRATEGICE 

Cunoșterea la timp a modificărilor legislative. 

 
RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Un număr mare de elevi și familiile acestora acordă 
calificativele bine și foarte bine pentru gradul de implicare 
al cadrelor didactice în procesul de predare; 

▪ Creșterea ratei abandonului școlar timpuriu și 
absenteismului; 

▪ Dificultăți în implementarea unor programe de 
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▪ Rezultatele foarte bune la examenele pentru certificarea 
competențelor profesionale nivel  3 și 4 

▪ Număr mare de absolvenți ce-și continuă studiile (niv. 4) 
▪ Implicarea activă a Consiliului elevilor în menținerea unei 

relații corespunzătoare profesor – elev. 

▪ Imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor elevilor; 

recuperare și pregătire suplimentară a elevilor din 
cauza programului de lucru foarte încărcat; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența programelor și cursurilor de formare continuă a 
cadrelor didactice (cursuri de formare, master); 

▪ Colaborare bună cu membrii Consiliului reprezentativ al 
Părinților. 

▪ Interesul scăzut al familiilor în legătură cu situația 
școlară a elevilor; 

▪ Nivel de trai scăzut al multor familii, în mod deosebit al 
celor din mediul rural; 

▪ Insuficienta finanțare de la buget. 

RESURSE STRATEGICE 

Cadre didactice formate prin mai multe stagii de formare și implicarea în proiecte naționale și internaționale. 

 

 
RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Atragerea de fonduri extrabugetare prin închirierea 
spațiilor; 

▪ Clădiri consolidate care nu necesită reparații capitale; 
▪ Spațiul de învățământ este bine întreținut, modernizat, cu 

utilități de bază ce se încadrează în normele de igienă 
școlară; Centrale termice proprii; 

▪ Existența cabinetelor de: medicină școlară, orientare şi 
consiliere psiho-pedagogică şi profesională, legislație 
rutieră acreditat de ARR, de SSM 

▪ Laboratoare de informatică dotate cu calculatoare legate 
în rețea, cu soft educațional și conexiune la Internet 24 h/ 
zi; foarte bună dotare cu echipamente IT,  

▪ 2 autoturisme Dacia Logan și un autocamion Renault 
▪ Existența fondului propriu de carte (17.257 de volume ). 

▪ Mobilierul nu este ergonomic în proporție de 100%; 
▪ Dotarea necorespunzătoare a: 

− spațiilor destinate desfășurării orelor de educație 
fizică și sport, la sediul din str. Ciceu nr.4; 

−  atelierelor din școală unde se desfășoară 
instruirea practică; 

− a unor săli de clasă. 
▪ Mobilier școlar deteriorat în corpul C 

 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Utilizarea sistemului electronic de achiziții publice; 
▪ Accesibilitatea elevilor la diferite categorii de resurse; 
▪ Parteneriate cu ONG-uri. 

▪ Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice ce 
conduc la uzura morală a echipamentelor; 

▪ Insuficiența fondurilor financiare alocate școlii de 
către Consiliul Local, pentru susținerea bazei 
materiale; 

▪ Autonomie relativ redusă a unității de învățământ, în 
achiziționarea materialelor necesare. 

RESURSE STRATEGICE 

Fundamentarea proiectului de buget pe baza analizei de nevoi a tuturor compartimentelor. 

 

 
PARTENERIATE/ DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Colaborare eficientă cu Consiliul Local, agenți economici, 
ONG-uri, AJOFM 

▪ Lipsa experienței în elaborarea unor programe de 
parteneriat la nivel național și internațional. 

▪ Lipsa de implicare a părinților și elevilor în dezvoltarea 
relațiilor parteneriale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Alocarea orelor de CDL prin planurile de învățământ, 
ariei curriculare tehnologii. 

▪ Lipsa de fonduri în vederea reconversiei profesionale. 

RESURSE STRATEGICE 

Deschidere din partea comunității locale. 
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2.5. Rezumatul principalelor aspecte ce necesită dezvoltarea (priorități și obiective generale) 

Țintele strategice derivă din misiunea școlii și reprezintă intențiile majore, realiste, care vor fi transpuse în 
practică prin proiectul instituțional al unității școlare și prin care va fi îndeplinită misiunea asumată. Ele nu se referă la 
activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala (şi comunitatea educaţională) doreşte să le dezvolte sau 
după caz să le îmbunătăţească. 

Ţintele sau scopurile strategice stabilite de Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina pe baza analizei 
SWOT și PESTE, având ca reper misiunea şcolii vor urmări: 

▪ Schimbarea atitudinii cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor propuse; evaluarea obiectivă a 
activităţii desfăşurate; 

▪ Calitatea în educaţie; 
▪ Perpetuarea tradiţiilor şcolii, atât în domeniul educativ, cât şi în cel instructiv; 
▪ Perfecţionarea sistemului de obţinere şi alocare a resurselor financiare şi materiale; 
▪ Asigurarea unui corp profesoral de înaltă calificare, activ, cu o motivaţie superioară şi atitudini 

participative; 
▪ Diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor operatorilor economici şi a celor de dezvoltare 

personală a elevilor; 
▪ Integrare europeană, relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională, parteneriate. 

Sunt subsumate aici cele 4 domenii funcţionale de referinţă: 
▪ Curriculum; 
▪ Resurse umane; 
▪ Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 
▪ Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

Sunt formulate 5 ţinte care pot fi atinse la modul realist în cadrul unui an şcolar şi care reflectă misiunea şcolii. 
 
 
PRIORITATEA 1 - Adaptarea ofertei educaționale la nevoile de calificare, identificate la nivel local și regional  

OBIECTIV: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii 
PRIORITATEA 2 - Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație  

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

PRIORITATEA 3 - Dezvoltarea bazei materiale a școlii în parteneriat cu alte organizaţii; 
OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante, 
pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

PRIORITATEA 4 – Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 
OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la 
specificul pieţei muncii 

PRIORITATEA 5 - Dezvoltarea profesională și personală a resurselor umane ale școlii 
OBIECTIV: Asigurarea accesului la formare profesională continua a cadrelor didactice ale unităţii 

PRIORITATEA 6 – Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor  
OBIECTIV: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în unitate 

PRIORITATEA 7 - Asigurarea calităţii in cadrul şcolii 
OBIECTIV: Ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăţămant şi eficientizarea activităţii manageriale 
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Partea a III-a. PLANUL OPERAȚIONAL 2022 - 2023 
 
3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii  
 
PRIORITATEA 1 - Adaptarea ofertei educaționale la nevoile de calificare, identificate la nivel local și regional  
OBIECTIV: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii 
ȚINTA 1:  

▪ Includerea în oferta educaţională a şcolii a calificărilor de nivel 3 şi 4 identificate ca prioritare la nivel local 
▪ Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 50% din populaţia localităţii şi 

din zonele limitrofe 
 
PRIORITATEA 2 - Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație  
OBIECTIV: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent 

de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 
ȚINTA 2:  

▪ Reducerea ratei abandonului la învăţământul primar şi gimnazial  

▪ Creşterea ponderii populaţiei din comunitatea școlii cu un anumit grad pregătire/calificare (cel puțin nivelul 3). 
 
PRIORITATEA 3 - Dezvoltarea bazei materiale a școlii în parteneriat cu alte organizaţii; 
OBIECTIV: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante, pentru 

asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 
ȚINTA 3:  

▪ Asigurarea condiţiilor de învăţare, conform standardelor de pregătire profesională, până în anul 2024. 
 
PRIORITATEA 4 – Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 
OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul 

pieţei muncii 
ȚINTA 4: 

▪ Încheierea a cel puțin un parteneriat de tip dual, la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2023-2024 
 
PRIORITATEA 5 - Dezvoltarea profesională și personală a resurselor umane ale școlii 
OBIECTIV: Asigurarea accesului la formare profesională continua a cadrelor didactice ale unităţii 
ȚINTA 5: 

▪ Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţi metodice 

▪ Participarea cadrelor didactice la cel puţin un curs de formare profesională continua, anual 
 
PRIORITATEA 6 – Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor  
OBIECTIV: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în unitate 
ȚINTA 6:  

▪ Extinderea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru toţi elevii şcolii, pentru creşterea şanselor 
de integrare pe piaţa muncii 

 
PRIORITATEA 7 - Asigurarea calităţii in cadrul şcolii 
OBIECTIV: Ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăţămant şi eficientizarea activităţii manageriale 
ȚINTA 7:  

▪ Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor 
interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) 

 

 

3.2. Componenta operațională 
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PRIORITATEA 1  Adaptarea ofertei educaționale la nevoile de calificare, identificate la nivel local și regional  

Obiectiv:  Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii  

Ținta:  
Includerea în oferta educaţională a şcolii a calificărilor de nivel 3 şi  4 identificate ca prioritare la nivel local  
Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 40% din populaţia localităţii şi din zonele limitrofe 

Indicator: Creșterea cu 10 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor școlii, până în 2024 (scăderea ratei şomajului în rândul absolvenţilor) 
Context: Pe plan local (municipiul Câmpina și zonele limitrofe) s-a constatat existenţa unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolilor din învăţământul 
profesional şi tehnic și o diminuare drastică a ofertei locurilor de muncă, ceea ce determină un grad redus de inserţie socio-profesională a absolvenţilor.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

1. Actualizarea anuală a PAS 
PAS actualizat în concordanță cu 
cerințele pieței muncii 

Decembrie 2022 
Comisia de elaborare 
şi monitorizare PAS 

ISJ,  
CLDPS 

  

2. Realizarea unui studiu care sa investigheze 
cererea calificărilor necesare pe piața muncii  

Studiu care va cuprinde minim 10 
chestionare relevante privind cererea 
calificărilor  

Decembrie 2022 
Directori, CEAC 
Responsabil catedră 
instruire practică 

Agenți 
economici  

Necesare 
consumabile 
lor (hârtie, 
toner) şi 
deplasărilor 

Fonduri 
proprii 

3. Fundamentarea planului de şcolarizare pentru  
învăţământul profesional şi tehnic pe analiza 
mediului extern (piața muncii) și pe informațiile 
obținute de la ALOFM și/sau AJOFM 

Ofertă educaţională adaptată 
cerinţelor pieţei muncii. 
Situații statistice cu cele mai căutate 
meserii de pe piața muncii (informaţii 
pertinente de la AJOFM) 

Decembrie 2022 

Directori 
Responsabil arie 
curriculară Tehnologii 
Consiliul de 
curriculum 

ISJ 
Ag. economici 
Consiliul Local 
ALOFM/AJOFM 

  

4. Promovarea ofertei școlii în rândul absolvenților 
învățământului gimnazial și al familiilor acestora. 
Atragerea elevilor spre calificările identificate la 
nivel local ca priorități.  

Plan de şcolarizare realizat 100%. 
Broșuri, pliante, distribuite elevilor de 
gimnaziu. 
Film de prezentare a școlii, articole în 
presă, spoturi TV pentru informarea 
familiilor. Caravane de popularizare 

Aprilie - Mai 
2023 

Directori 
Comisia pentru 
elaborarea, 
promovarea ofertei 
educaționale şi a 
imaginii şcolii 

Școlile 
gimnaziale din 
zonă 

Costuri 
necesare 
realizării 
materialelor 
promoționale, 
transportului 

Bugetul local 
alocat școlii 

5. Informarea elevilor liceului și a familiilor acestora 
cu privire la condiţiile oferite şi/sau cerute de 
agenţii economici pt. ocuparea locurilor de muncă. 
Implicarea personalului în orientarea profesională a 
tinerilor. 

Vizite ale elevilor de cl. a VIII-a la 
agenţii economici locali şi la târgul de 
oferte organizat la nivel judeţean. 
Întâlniri tematice cu părinţii. 

Martie – mai  
2023 

Consilierul educativ şi 
cadrele didactice 
diriginţi 

ALOFM, 
Agenţi 
economici 

  

6. Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a 
absolvenţilor  
 

Aplicarea procedurii operaționale 
privind monitorizarea absolvenților. 
Baze de date privind absolvenţii 
școlii. Diminuarea procentului de 
absolvenţi care nu continua studiile şi 
nici nu au un loc de muncă sub 25%. 

Noiembrie 2022 

Directorul şcolii 
Secretariatul şcolii 
Diriginţii claselor 
terminale 

ISJ 
ALOFM 

Consumabile 
: hartie si 
toner  

Fonduri proprii 
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PRIORITATEA 2  Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație 

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

Ținta:  
Reducerea ratei abandonului la învăţământul primar şi gimnazial  
Creşterea ponderii populaţiei din comunitatea școlii cu un anumit grad pregătire/calificare (cel puțin nivelul 3). 

Indicator: 
Reducerea numărului mediu de absenţe/ elev, în învăţământul obligatoriu la jumătate. 
Ponderea populației cu grad ridicat de pregătire/calificare profesională: cel puțin 30% min. nivelul 3  

Context: Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară este limitat, în principal, de constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi din familii defavorizate 
din punct de vedere economic) și de dezinteres din partea familiilor elevilor sau chiar al elevilor pentru finalizarea învățământului obligatoriu și/ sau continuarea studiilor. Există încă în 
societate, persoane și chiar instituții care discriminează copiii/ tinerii proveniți din medii defavorizate/ de etnie rromă. Această categorie reprezintă un sector important din populația școlară a 
Liceului Tehnologic Mecanic, mai ales în învățământul primar și gimnazial. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

1. Acţiuni de:  
- identificarea elevilor care prezintă risc de 
abandon şcolar  
- stabilirea cauzelor care determină abandonul 
şcolar, pe medii de rezidenţă şi etnii.  

Harta riscului educațional realizată pt. 
învățământul primar și gimnazial. 
Lista nominală a elevilor care prezintă 
pericolul de abandon  

Sfârșitul sem. I 
Directori, Consilier 
educativ, mediator 
şcolar, diriginți 

Serviciul de 
Asistență 
socială din 
Primărie.  
Poliția de 
proximitate 

Costuri 
pentru 
consumabile 
și deplasări 

Buget local 

2. Elaborarea unor programe coerente de 
consiliere psihopedagogică şi informare a elevilor şi 
părinţilor. 

Număr de programe de consiliere, cu 
detalierea participanţilor. 
Diseminarea informațiilor în întâlniri 
cu părinții. 

Iunie 2023 
Consilier școlar, 
Consilier educativ 
Mediator şcolar 

CJAPP  
ISJ  

  

3. Monitorizarea prezenţei la programul şcolar al 
elevilor  

Scăderea numărului de absenţe 
nemotivate (statisticul de sfârșit de 
sem./an școlar, note la purtare >7) 
Rapoarte ale comisiei de 
monitorizarea frecvenţei 

permanent 

Directorii. Consilier 
educativ . Diriginții  
Comisia de 
monitorizarea 
frecvenţei 

Comitetul de 
părinţi 

  

4. Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu 
elevii din medii dezavantajate (etnii, CES).  
 

Număr de cadre didactice formate 
pentru a lucra cu elevii din medii 
dezavantajate. Programe de formare 
a cadrelor didactice pentru CES.  

Iunie 2023 
Responsabil 
formare continuă, 
cadre didactice  

CCD/ alți 
furnizori 
acreditați de 
formare 

Costuri pentru 
achitarea 
cursurilor 

Buget local 
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PRIORITATEA 3  Dezvoltarea bazei materiale a școlii în parteneriat cu alte organizaţii 

Obiectiv:  Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante, pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Ținta:  Asigurarea condiţiilor de învăţare, conform standardelor de pregătire profesională, până în anul 2023 

Indicator: Creștere cu 10 % a bugetului alocat pentru realizarea obiectivului comparativ cu anul 2021 – 2022 sau menţinerea acestuia la valoarea anului precedent 

Context: Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolii este una din prioritǎţile echipei manageriale în condiţiile evoluţiilor tehnologice rapide şi uzurii morale şi fizice la care sunt supuse 

echipamentele existente. De aceea, pe lângǎ valorificarea şi valorizarea resurselor existente, se impune achiziţionarea unor mijloace moderne de învățământ corespunzătoare standardelor 

actuale care să contribuie la eficientizarea demersului didactic şi la asigurarea calitǎţii actului educational. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

1. Identificarea necesitǎţilor de reabilitare şi 

modernizare a bazei didactico materiale, 
întocmirea documentaţiei pentru reparaţii și/sau 
achiziții. 
 

Situații concludente pentru baza 
materială și gradul de uzură fizică/ 
morală-liste realizate de responsabilii 
de catedre și compartimente.  
Caiete de sarcini.  
Documentație de achiziții. 

Sfârșitul sem. I 
al anului școlar 
anterior realizării 
reparațiilor/ 
când e cazul 

Director, 
Responsabili 
arii curriculare, 
compartimente 
Administrator 

Consiliul 
local, 
Agenţi 
economici 

  

2.  Achiziţionarea de table albe  pentru 4 săli de 
clasă 

Îmbunătățirea desfășurării procesului 
instructive-educativ 

August 2023  

Directorii  
Contabil șef  
Administrator 
patrimoniu . 

Primaria  8.000 lei 
Buget 
Local/ 
sponsorizare 

3. Atragerea de sponsori pentru: 
 - dotarea laboratoarelor tehnologice şi atelierelor 
de instruire practică cu SDV-uri 
- îmbogăţirea fondului de carte tehnică şi 
beletristică al bibliotecii 

SDV-uri  
Volume  (carte tehnică şi beletristică) 
Procese verbale de sponsorizare/ 
donaţie 

aprilie 
2023 

Directorii 
Bibliotecar 
Cadre didactice 

Agenţi 
economici, 
ONG-uri, 
persoane fizice 

 sponsorizare 

4. Achiziționarea a 6 calculatoare la sala de 
Legislație rutieră  

Calculatoare  moderne. Decembrie 2023 

Manager școala de 
șoferi 
 Contabilitatea 
Analist programator 

Primaria  
Consiliul local, 
 

9.000 lei 
Venituri 
extrabugetare 
Buget local 



58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITATEA 4  Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 

Obiectiv:  Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii . 

Ținta:  Încheierea a cel puțin un parteneriat de tip dual, la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2023-2024 

Indicator: Solicitări ale agenților economici pentru învățământul dual. 

Context: Îmbunătățirea parteneriatului cu agenții economici este una din prioritǎţile echipei manageriale , în condițiile în care piața muncii este foarte dinamică, apar noi agenți economici 

care au nevoie de forță de muncă calificată. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

Dezvoltarea de parteneriate între unitate şi 
întreprinderi pentru organizarea, implementarea, 
monitorizarea  şi evaluarea stagiilor de pregătire 
practică  a elevilor . 

Acorduri de parteneriat pentru toţi 
elevii de la învăţământul profesional. 
Nr. acţiuni de orientare şi consiliere 
profesională a elevilor 
Nr. de contracte de angajare a 
absolvenţilor 
Nr. de burse şcolare acordate de 
agenţii economici 

Noiembrie 2022 

Directori 
Responsabil arie 
curriculară Tehnologii  
 

Agenti 
economici 
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PRIORITATEA 5  Dezvoltarea profesională și personală a resurselor umane ale școlii 

Obiectiv:  Asigurarea accesului la formare profesională continua a cadrelor didactice ale unităţii. 

Ținta:  
Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţi metodice 
Participarea cadrelor didactice la cel puţin un curs de formare profesională continua, anual 

Indicator: 
100% din cadrele didactice participă la activităţi metodice 
75% din cadrele didactice care nu însumează 90 CPT participă la cursuri de formare profesionala continua 

Context: În epoca actuală, la metodele de instruire tradiţionale (când elevul are un rol pasiv, fiind un receptor al informaţiei) se adaugă metode moderne bazate pe concepte pedagogice noi 
şi mijloace de învaţământ avansate (softuri educationale, simulatoare, tehnologii informationale etc.). Elevul trebuie determinat să participe activ la procesul de instruire – învaţare. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

1. Organizarea de activităţi metodice şi ştiinţifice  Creşterea prestigiului şcolii  Iunie 2023 

Resp. arii 
curriculare 
Resp. comisiei 
de formare 

   

2. Activități de îndrumare a cadrelor didactice 
debutante 

Nr. scheme de mentorat / nr. 
debutanţi.  
Fişe de asistenţe la ore 

iunie 2023 

Resp. comisiei 
de formare 
Responsabilii de 
arii curriculare 
Profesorii 
metodiști, CEAC 

ISJ 
Necesare 
consumabilelor 

Buget local 

3. Participarea cadrelor didactice care nu însumează 
90 CPT în ultimii cinci ani, la programe de formare 
continuă pentru utilizarea metodelor de învăţare 
centrată pe elev, a instrumentelor moderne de 
evaluare, integrarea TIC în activitatea didactică, 
cunoaşterea elevilor şi adaptarea strategiilor 
educaţionale sau alte cursuri 

75% din cadrele didactice ale şcolii 
care nu însumează 90 CPT 
participă la programe de formare. 

Iulie 2023 

Directori 
Comisia de  
Formare continuă  
Cadrele didactice 

CCD 
ISJ  
Consiliul local 

5000 lei 
Buget local 
 

4. Întocmirea unui program al activităților metodice la 
nivelul unității bazate pe lecţii demonstrative cu 
aplicarea metodelor învăţării centrate pe elev şi activ 
–participative  

Nr. de ore demonstrative/ catedră 
(min. 1 pe semestru). 
 

Septembrie 
2023 

Responsabil 
Comisia de  
Formare continuă  

CCD 
ISJ  
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PRIORITATEA 6  Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor 

Obiectiv:  Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în unitate 

Ținta:  Extinderea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru toţi elevii şcolii, pentru creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii 

Indicator: 
100% din cadrele didactice participă la activităţi metodice 
75% din cadrele didactice care nu însumează 90 CPT participă la cursuri de formare profesionala continua 

Context: În epoca actuală, consilierea psihologică, profesională şi pentru carieră este foarte importantă. Elevul trebuie să beneficieze de aceste servicii 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

Formarea competenţelor de orientare şi consiliere 
pentru cadrele didactice din unitate  

Participarea a 50% din cadrele 
didactice la  cursuri de orientare şi 
consiliere 

Iunie 2023 
Directori 
Resp. comisiei de 
formare 

CCD  Prahova 
Contravaloarea 
cursurilor 

Fonduri din 
secţiunea 
Formare 
profesională 

Asigurarea unui cabinet de consiliere profesională, 
cu dotare minimală. 

Realizare cabinet de consiliere 
profesională 

August 2023 
Directori 
 

Primăria 
Câmpina 

10.000 lei Buget local 
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PRIORITATEA 7  Asigurarea calităţii in cadrul şcolii 

Obiectiv:  Ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăţămant şi eficientizarea activităţii manageriale 

Ținta:  Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) 

Indicator: Obţinerea calificativului Excelent pentru minim 1 indicator din standardele de referință 

Context: Conform Legii 87/2006, orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. Legea 
privind asigurarea calităţii în educaţie prevede pentru toţi furnizorii de servicii educaţionale creşterea calităţii educaţiei, prin stabilirea şi implementarea de proceduri de evaluare, asigurare, 
control şi ameliorare a procesului de predare, învățare și evaluare, astfel încât să fie atinse standardele de referință.  
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, prin 
interasistenţe la activităţile didactice 

Raportul de analiza periodică a 
procesului de învăţământ. 
Fişele  de observare a lecţiei 

Conform grafic 
de asistențe 

Directori, 
responsabili ariii 
curriculare, CEAC 

Cadre 
didactice, ISJ 

Necesar 
consumabilelor 

Buget propriu 

2. Monitorizarea realizării tuturor documentelor în 
vederea autoevaluarii şi evaluarii externe a şcolii 

Portofoliile cadrelor didactice și ale 
comisiilor metodice, documente ce 
constituie dovezi pentru Manualul 
calitatii, RAEI, Raportul procesului 
de autoevaluare, Formularele de 
monitorizare internă (la 3 luni), 
Planificarea şi realizarea unui audit 
intern în scopul autoevaluării 
activităţii catedrelor  

Iulie 2023 

Directori 
CEAC 
Responsabilii de 
arii curriculare și 
de compartimente 

ISJ, ARACIP, 
CNDIPT 

Necesar 
consumabilelor 

Buget propriu 

3. Completarea/ reactualizarea listei activităților 
neprocedurate.  
Elaborarea/ revizuirea de proceduri operaționale 
pentru activitățile identificate ca fiind prioritare pentru 
asigurarea calității procesului instructiv-educativ 

Lista activităților neprocedurate 
completată/ reactualizată.  
Lista procedurilor operaţionale ce 
vor fi realizate. 
Diminuarea/ eliminarea erorilor din 
activitatea personalului. 
Minim 2 proceduri operaţionale noi 
şi 2 proceduri revizuite/ fiecare arie 
curriculară/ compartiment  

permanent 

CEAC 
Responsabilii 
ariilor curriculare/ 
compartimentelor 

 
Necesar 
consumabilelor 

Buget propriu 

4. Implementarea procedurilor şi activităților de 
evaluare şi asigurare a calităţii în activitatea 
didactică, educativă şi cea managerială 

Portofolii personale și ale comisiilor 
metodice bine structurate; 
Formularele procedurate reprezintă 
instrumentele de lucru uzuale;  
Aplicarea procedurilor de 
asigurare a calităţii. Participarea 
membrilor CEAC la programe de 
formare în asigurarea calităţii  

Iulie 2023 

Directori 
CEAC 
Cadre didactice 
Responsabili 
compartimente 

CCD, ISJ 
ARACIP 

Necesare 
consumabilelor 

Buget propriu  
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: Cost 

Sursa de 
finanțare 

5. Realizarea raportului anual de evaluare interna 
(RAEI) și mediatizarea lui (ședința CP, Comitetului 
de părinti, Consiliului elevilor, afișare pe site-ul școlii) 

RAEI 2020-2021 (identificarea 
principalelor repere din activitatea 
școlii) 

Octombrie 
2022 

CEAC 
ISJ 
Consiliul local 

Necesare 
consumabilelor 

Buget propriu  

6. Realizarea raportului anual de autoevaluare și 
punerea în aplicare a planurilor de îmbunătăţire a 
calităţii la nivelul unității școlare 

Raport de autoevaluare 
(identificarea punctelor tari şi 
punctelor slabe din activitate); 
Planul de îmbunătățire (valorificarea 
punctelor tari și remedierea 
punctelor slabe); Raport de validare 
a autoevaluării (validarea prin 
inspecţie a autoevaluării)  

Septembrie 
2022 – Iunie 
2023 

CEAC 
Monitor extern 
(reprezentant ISJ) 

ISJ 
Consiliul local 
CLDPS 
comitetele de 
părinţi 
 

  

7. Măsurarea gradului de satisfacție al actorilor, dar 
și al beneficiarilor activităților educaționale 

Număr chestionare aplicate  
elevilor, cadrelor didactice, 
personalului, părinților, agenților 
economici (rezultate și interpretări) 

Permanent CEAC 

Elevi, agenţi 
economici 
comitetul de 
părinţi 

Necesare 
consumabilelor 

Buget propriu  

8. Reactualizarea avizierelor şcolii pentru 
eficientizarea diseminarii informațiilor în și către elevi, 
părinţi şi comunitate . 

Aviziere cu informaţii actualizate 
permanent 

Permanent 
Director adjunct  
Coordonator 
CEAC 

-   
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3.3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 – 2023: 25clase 
 

• ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – 3 clase 
▪ Clasa pregătitoare+ a II-a = 1 clasă (la simultan) 
▪ Clasa  a I-a                       = 1 clasă  
▪ Clasa  a III-a + a III-a        = 1 clasă (la simultan) 
 

• ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL – 2 clase 
▪ Clasa a V-a + a VI-a  = 1  clasă (la simultan) 
▪ Clasa a VII-a + a VIII-a  = 1 clasă (la simultan) 

 

• ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR “A DOUA ȘANSĂ” – 3 clase 
Anul I            = 1/2 clase  
Anul II           = 1/2 clase 
Anul III          = 1 clase 
Anul IV          = 1 clase   

• ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL – 9 clase 

Clasa  Profil  Calificare profesională Nr. clase 

IX S Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații    1 

X S Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații    1 

XI S1 (sem. I+II)  Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații    1 

XI S2 (II) Tehnic Tehnician transporturi 1 

XII S1  Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații    1 

XII S2  Tehnic Tehnician transporturi 1 

XIII S1  Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații    1 

XIII S2  Tehnic Tehnician transporturi 1 

XIII S3  Tehnic Tehnician transporturi 1 

 

• ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL , ÎNVĂȚĂMÂNT ZI – 7 cl 
 

Clasa  Domeniul    Calificare profesională Nr. clase 

a IX a M1 Mecanică Mecanic auto 1 

a IX a M2 Mecanică Mecanic auto 1 

a X a M1 Mecanică Mecanic auto 1 

a X a M2 Mecanică Mecanic auto 1 

a X a M3 Mecanică Tinichigiu vopsitor auto +Sudor 1 

a XI a M1 Mecanică Mecanic auto 1 

a XI a M2 Mecanică 
Mecanic auto 0,5 

Tinichigiu vopsitor auto 0,5 

 

• ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL , ÎNVĂȚĂMÂNT ZI – 1 cl 
 

Clasa  Domeniul    Calificare profesională Nr. clase 

Anul I SPL Mecanică Tehnician operator mașini cu comandă numerică 1 

 
 
 
3.4. Planul de dezvoltare profesională a personalului 
 

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU PERFECȚIONAREA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ,  
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

an școlar 2022-2023 
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responsabil:   Prof. Brînzescu Andreea Claudia   
membri: Prof. Stoicescu Cornelia 
              Secretar-șef: Bălan Rodica Sanda 

OBIECTIVE GENERALE:  
▪ Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei 

personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic 

▪ Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

▪ Aplicarea cadrului legislativ care reglementează activitatea din învăţământ 
▪ Implicarea cadrelor didactice în desfăşurarea unor activităţi metodice şi ştiinţifice la nivel local, zonal, judeţean 

şi naţional 
▪ Creşterea calităţii activităţii de perfecţionare, în scopul ameliorării procesului instructiv-educativ şi 

profesionalizării carierei didactice. Sprijinirea personalului didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a 

gradelor didactice şi a profesorilor aflaţi la începutul activităţii didactice 

▪ Monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor didactice 

PLANUL DE ACŢIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC MECANIC MUNICIPIUL CÂMPINA 

PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

Nr. 
crt 

Măsuri si actiuni Responsabili  Termen Indicatori de realizare 

ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE 

1 
Constituirea Comisiei pentru formare continuă şi dezvoltare 
profesională 

CP, CA Sept. 2022 
Decizia de constituire 
a comisiei 

2 
Planificarea activitătilor Comisiei.  
Distribuirea sarcinilor în cadrul Comisiei 

Responsabilul 
comisiei 

Septembri
e 2022 

Portofoliul comisiei 

3 
Reactualizarea ROF la nivelul scolii (cu referire explicită la 
activitatea comisiei). Prezentarea ROF cadrelor didactice, 
elevilor, familiilor 

CP, CA, 
Responsabilul 

comisiei 

Octombrie 
2022 

ROF reactualizat 

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 

Obiectiv 1: Aplicarea cadrului legislativ care reglementează activitatea din învăţământ 

4 

Menţinerea permanentă a contactului cu ISJ, cu scopul 
informării prompte a personalului didactic cu privire la 
modificările ce pot apărea în planurile de învăţământ, 
curriculum, programe şcolare, modalităţi de evaluare  

Directori 
Membrii comisiei 

permanent 
Existenţa tuturor 
noutăţilor legislative 

5 
Completarea bazei de date cu acte normative/ regulamente 
noi apărute în domeniul activităţii de perfecţionare  

Brînzescu 
Andreea, resp. 
comisii metodice 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

Mapa legislativă a 
unităţii, corespondenţa 
cu ISJ, CCD 

6 

Prelucrarea Metodologiei pentru formarea continuă a 
personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 
OMECTS nr. 5561/31.10.2011 şi a Ordinului nr. 4814/2017 
privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
examenului de definitivare (secvenţial, pe capitole) 

Brînzescu 
Andreea 

La începutul 
şi la 
jumătatea 
fiecărui sem 

Materiale informative, 
afişaj la panoul dedicat 

7 

Întruniri de lucru/ informări în CP, în scopul diseminării 
informaţiilor, cunoaşterii şi dezbaterii actelor normative, 
metodologiilor, precizărilor ISJ, stabilirii programelor, 
planurilor de măsuri 

Director, 
Brînzescu 
Andreea 

Ori de câte 
ori este 
cazul 

Procese verbale, 
registrul Consiliului 
profesoral 

8 

Consilierea cadrelor didactice în scopul realizării corecte a 
documentelor de proiectare didactică: planificări 
calendaristice, planuri de lecţii, instrumente de lucru şi de 
evaluare 

Directori 
Brînzescu 
Andreea 

permanent 
Corectitudinea aplicării 
legislaţiei 

9 
Analiza resurselor didactice (analiză de nevoi) din 
perspectiva disponibilităţilor pentru anumite genuri de 

Resp. comisii 
metodice 

Sept.- oct. 
2022 

Cereri de înscriere la 
cursuri 
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Nr. 
crt 

Măsuri si actiuni Responsabili  Termen Indicatori de realizare 

activităţi de perfecţionare 

10 
Stabilirea problemelor prioritare în domeniul perfecţionării – 
aplicarea sondajelor de opinie şi a chestionarelor, analiza 
de nevoi de formare profesională 

CEAC,  
Brînzescu 
Andreea 

Toate 
Modulele  

Chestionare  

11 
Popularizarea programului activităţilor metodico-ştiinţifice şi 
a ofertei de formare a CCD Prahova. Afişarea informaţiilor la 
Panoul Formare Continuă  

comisia 
Toate 

Modulele 

Oferta de formare, 
Gradul de participare 
la activităţile metodice 

12 
Respectarea procedurilor de înscriere la grade didactice şi 
depunerea dosarelor la I.S.J. 

Brînzescu A, 
Bălan Rodica 

Octombrie 
2022 

Dosare de înscriere la 
grade didactice 

Obiectiv 2. Implicarea cadrelor didactice în desfăşurarea unor activităţi metodice şi ştiinţifice la nivel local, zonal, 
judeţean şi naţional 

13 
Participarea cadrelor didactice la acţiunile de informare, 
instruire, acţiuni metodice de perfecţionare locale şi 
judetene (cercuri pedagogice, activităţi organizate de CCD) 

Directori,  
Brînzescu A. 

Conform 
graficelor 

Materiale, nr. cadre 
didactice implicate 

14 
Iniţierea unor activităţi, împreună cu elevii (sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, proiecte, etc.) 

Membrii comisiei 
Toate 

Modulele 
Evenimente 
organizate, lucrări 

15 

Pregătirea materialelor în vederea participării la: 
▪ Consilii profesorale tematice 

▪ Simpozioane, seminarii, conferinţe 
Cadre didactice 

Toate 
Modulele 

Referate, lucrări,  
nr. cadre didactice 
implicate 

16 
Publicarea unor lucrări şi articole de specialitate, sub 
semnatură proprie, în reviste de specialitate  

Cadre didactice 
Toate 

Modulele 
Autoperfecţionare 

17 Realizarea unor exemple de bune practici 
CEAC, comisia de 
formare 

Toate 
Modulele 

Diseminarea 
exemplelor pozitive din 
activitatea cadrelor did. 

18 Organizarea de lecţii deschise 
Membrii comisiei 
Resp. Ariilor 
curriculare 

Oct. 2022 - 
iunie 2023 

Fişe de observare a 
lecţiei, procese 
verbale, discuţii 

Obiectiv 3. Creşterea calitatii activităţii de perfecţionare în scopul ameliorării procesului instructiv-educativ şi 
profesionalizării carierei didactice 

19 
Sprijinirea din punct de vedere metodic a profesorilor aflaţi 
la începutul activităţii didactice (debutanţi) 

Directori,  
Brînzescu A. 

permanent 

Plan de dezvoltare 
profesională a 
profesorilor debutanţi, 
activităţi de mentorat 

20 

Înscrierea şi participarea cadrelor didactice la stagii de 
formare şi susţinere a gradelor didactice. Alcătuirea 
dosarelor de înscriere la definitivat, grade didactice şi 
depunerea la I.S.J. 

Cadrele didactice 
implicate 
Responsabilul 
comisiei 

Conform 
graficelor. 
Sept-oct. 

2022 

Nr. participanţi la stagii 
de formare şi/ sau la 
examenele pt. grd. did. 

Obiectiv 4. Monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor didactice  

21 
Evidenţa prezentei cadrelor didactice la cursuri de 
perfecţionare şi a celor înscrişi la grade didactice 

Stoicescu 
Cornelia 

Oct. 2022 
şi 

permanent 

Fişe individuale de 
formare continua 
completate la zi 

22 
Întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiei (se va 
puncta şi impactul activităţilor de formare derulate asupra 
personalului didactic din LTM)  

Brînzescu A. Semestrial Rapoarte de activitate 

23 
Evaluarea şi autoevaluarea lecţiilor şi a activitatii. Stabilirea 
calificativelor anuale 

CA, 
Brînzescu A. 

August-
septembrie 

2022 
Calificative anuale 
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3.5. Planul de parteneriat al şcolii  

 

RESPONSABIL CU REALIZAREA ŞI GESTIONAREA PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 
PLAN MANAGERIAL  

An școlar 2022 – 2023 
 

Atribuțiile responsabilului, stabilite de către consiliul de administrație, în conformitate cu legislația în vigoare 
și nevoile reale ale școlii, așa cum sunt stipulate în Regulamentul de Organizare și funcționare al LTM, sunt:  
a) identifică nevoile și așteptările comunității de la școală, prin aplicarea de chestionare, organizarea de mese 

rotunde, discuții libere; 
b) inițiază și monitorizează activități de cooperare prin parteneriate în țară și străinătate; 
c) elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare; 
d) inițiază și organizează, în plan cultural, programe artistice, lansări de carte, expoziții, spectacole aniversare, care 

să diversifice formele de manifestare a dialogului pe care mediul nostru îl întreține cu comunitatea locală; 
e) stabilește, în plan educațional, colaborări cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea popularizării cât 

mai largi a programelor de studiu, puse la dispoziția candidaților. Pe baza unor convenții de parteneriat, semnate 
de conducătorii instituțiilor respective, se vor desfășura în bune condiții prezentările ofertei școlii pentru anii viitori 
la școlile gimnaziale ale orașului și din zonele limitrofe; 

f) elaborează, în planul cercetării științifice, proiecte comune cu diferite instituții similare, rezultatele fiind articole, 
studii, comunicări științifice prezentate la simpozioane, la conferințe, cât și prin cărți scrise în colaborare; 

g) realizează un raport semestrial/ anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii școlii 

Formele de colaborare stipulate în ROF sunt: proiectele pe bază de parteneriat; asocierea; programele; 
sponsorizările; protocolul de colaborare.  

Forme de atragere a partenerilor în colaborare: 
a)  Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare; 
b)  Popularizarea acțiunilor școlii prin pliante, afișe, emisiuni radio-TV, presă; 
c)  Campanii tematice; 
d)  Spectacole de atragere/ sensibilizare.  

Factorii favorizanți în colaborare sunt: contracte, calendare de lucru, planuri de activități; angajamente între 
parteneri; comunicare permanentă între parteneri; valorizarea și popularizarea rezultatelor comune. 

 
OBIECTIVE GENERALE:  
1. Dezvoltarea instituțională prin promovarea parteneriatului educațional, social și economic, intern și extern  
2. Implementarea și derularea la un înalt nivel calitativ a programelor finanțate, proiecte educaționale și de formare 

profesională 
3. Valorificarea competențelor profesionale și personale obținute  

OBIECTIVE SPECIFICE: 
1. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat educațional intern și extern în vederea promovării unei 

educații de calitate în unitatea școlară 
2. Colaborarea cu instituții abilitate în derularea de proiecte și programe comune 
3. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școală  - comunitatea locală, organizații non – 

guvernamentale și companii 
4. Valorificarea competențelor dobândite ale personalului didactic și de conducere pentru creșterea calității serviciilor 

educaționale oferite de unitatea școlară 
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PLANUL DE ACȚIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC MECANIC MUNICIPIUL CÂMPINA 
PRIVIND ACTIVITATEA RESPONSABILULUI CU REALIZAREA ŞI GESTIONAREA  

PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 
 

An școlar 2022 – 2023 

Nr. 
crt 

Funcții Măsuri și acțiuni Responsabili Termen 

1. Proiectare 

Emiterea deciziei de numire a Responsabilului cu realizarea 
şi gestionarea parteneriatelor la nivelul unităţii 

CP, CA Septembrie 

Reactualizarea ROF (cu referire explicită la activitatea 
responsabilului). Prezentarea ROF cadrelor didactice, 
elevilor 

CP, CA, 
responsabil  

Septembrie 

Planificarea activităților  responsabil  Septembrie 

Organizarea de întâlniri, elaborarea și aplicarea sondajelor 
de opinie și a chestionarelor pentru stabilirea priorităților 

CEAC, Coordonator 
diriginți, diriginți,  

Modulele 1 
și 2 

Planificarea colaborării școlii cu poliția, pompierii, Camera 
de Muncă, instituții culturale, agenți economici 

Directorii 
Modulele 1 

și 2 

Identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și a 
posibilităților de satisfacere a acestora, realizarea 
proiectelor în parteneriat școală – comunitate  

responsabil 
Directorii 

Toate 
modulele 

2. Organizare 

Colaborarea cu alte instituții, asociații, organizații non-
guvernamentale în dom. activitătii educative și extrașcolare 

Coordonator 
diriginți 

Conform 
calendar 

Elaborarea de materiale informative privind oportunitățile 
încheierii de diverse parteneriate 

responsabil, 
Directorii 

periodic 

3. 
Coordonare/ 
monitorizare 

Coordonare, diseminare informații; evaluarea derulării 
proiectelor 

responsabil 
Directorii 

Toate 
modulele 

4. 
Control/ 
evaluare 

Elaborarea rapoartelor privind derularea parteneriatelor de 
colaborare și a proiectelor și diseminarea concluziilor 

responsabil, 
Directorii 

Modulele 1 
și 2 

5. Motivare 

Colectarea feed-back-ului de la elevi în legătură cu viața 
școlii; valorificarea lui în proiecte pe termen mediu si scurt 

Diriginti 
CEAC 

periodic 

Identificarea și valorificarea eficientă a resurselor comunității 
(atragerea de sponsori, oferte de servicii) 

Directorii 
Cadre didactice 

permanent 

Activizarea Consiliului Elevilor  Coord. diriginti permanent 

6. 
Implicare/ 
participare 

Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor non – 
guvernamentale, materializate prin programe specifice  

responsabil 
Directorii 

Toate 
modulele 
1,2 și 3  

Participarea la activitățile extracurriculare Consilier educativ Conf.calendar 

Organizarea și participarea la întâlniri, mese rotunde cu 
diverși factori sociali interesați în stabilirea de parteneriate și 
programe comune 

Directorii 
responsabil  

Modulele 
1+2, 3+4+5 

7. 

Formare/ 
dezvoltare 
profesională 
și personală 

Organizarea de cursuri de formare sau forme de pregătire 
pentru satisfacerea nevoilor exprimate de personalul unitătii, 
în parteneriat cu CCD Prahova și alți furnizori de formare 

Directorii, 
responsabil comisie 
formare 

Modulele 
1+2, 3+4+5 

Stimularea cadrelor didactice în vederea participării la stagii 
de formare continuă, vizite pregătitoare, vizite de studiu, etc.  

Directori  
Toate 

modulele 

8. 
Formarea/ 
Dezvoltarea 
echipelor 

Organizarea unor activități de tipul “Ziua porților deschise” 
pentru o mai bună informare a comunității 

responsabil + com. 
promovarea ofertei 
educaţionale și a 
imaginii şcolii 

Modulele 
3+4+5 

Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la diversele 
programe și proiecte regionale, naționale, internaționale 

Toate 
modulele 

9. 
Negocieri / 
rezolvarea 
conflictelor 

Negocierea celor mai avantajoase condiții de sprijin 
comunitar 

Directorii 
responsabil  

Modulele 
1+2, 3+4+5 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între școală și 
comunitate 

Directorii, 
responsabil  

de câte ori 
este cazul 
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Harta parteneriatului, în ceea ce privește colaborarea cu operatorii economici pentru instruirea practică a elevilor, ea 
se prezintă astfel: 
 

Partener social  
(adresă, telefon, domeniu de activitate) 

Modul de realizare a 
parteneriatului la nivelul 
elevilor (N3 , calificarea) 

Implicaţii ale parteneriatului la 
nivelul elevilor (instruire practică, 

comasată, burse, angajări, etc) 

SC MATTE PARTS SRL  
Com. Bănești, Str. DN1, Km.93+300, jud. 
Prahova, Str. Pomilor, nr. 7, Câmpina 

Mecanic auto   
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

S.C.DIANA PA SRLCAMPINA  
 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC TOPCAR TRANS SRL  Câmpina Mecanic auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC MEDALEX AUTOCONCEPT SRL Mecanic auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

PFA ZOTESCU LAURENTIU DANIEL SERV 
FILIPESI DE PADURE 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC GISTEL TIRES SRL Câmpina,  
Str. Sălaj, nr.45 

Mecanic auto 
 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC UTOSERV TOTAL SRL  BĂICOI Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC PREMIUM DTR SERV AUTO SRL 
PLOPENI 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC  MELE PROF AUTOVOPS SRL 
CAMPINA 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC LARS AUTO SRL CÂMPINA Mecanic auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

PFA ZOTESCU LAURENTIU DANIEL SERV 
FILIPESI DE PADURE 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC E-VOL AUTOSERVICECENTER SRL 
BAICOI 

Mecanic auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC CIOBOATA CONSTANTIN  BAICOI 
Mecanic auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC NEDEIRA TELESAT SRL CAMPINA 
Mecanic auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC DIAPLUS  AUTOSERV SRL  CAMPINA 
Mecanic auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC AUTO CAMPUS SRL   BAICOI 
Mecanic auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC LARS AUTO SRL BREBU 
Mecanic auto 

Tinichigiu vopsitor auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC MELE PROF AUTOVOPS SRL 
MĂGURENI 

Mecanic auto  
instruire practică curentă și 
comasată  

SC PHOENIXY SRL BAICOI  
Mecanic auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC DIG IMPEX SRL BAICOI 
Mecanic auto 

Tinichigiu vopsitor auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC ENACHE BEST SERVICE SRL Câmpina 
Mecanic auto 

Tinichigiu vopsitor auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC PREMIUM DTR SERV AUTO SRL 
PLOPENI 

Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 

instruire practică curentă și 
comasată  

SC VLAVI COM SRL CÂMPINA Mecanic auto 
instruire practică curentă și 
comasată  

SC DEZMEMBRĂRI AUTO PRAHOVA SRL, Mecanic auto instruire practică curentă și 
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Partener social  
(adresă, telefon, domeniu de activitate) 

Modul de realizare a 
parteneriatului la nivelul 
elevilor (N3 , calificarea) 

Implicaţii ale parteneriatului la 
nivelul elevilor (instruire practică, 

comasată, burse, angajări, etc) 

BĂICOI Tinichigiu vopsitor auto comasată  

CROITORII MS PRESTCONS SRL 
FLOREȘTI 

Mecanic auto  
instruire practică curentă și 
comasată  

 
 

Partener social  
(adresă, telefon, domeniu de activitate) 

Modul de realizare a 
parteneriatului la nivelul 
elevilor (N5 , calificarea) 

Implicaţii ale parteneriatului la 
nivelul elevilor (instruire practică, 

comasată, burse, angajări, etc) 

SC CAMERON ROMÂNIA  SRL  
str. B. P. Hașdeu nr.1 

Tehnician operator masini 
cu comanda numerica 

instruire practică comasată  

SC TECHNOPHAR EQUIPMENT & SERVICE 
SRL Cornu de Jos nr. 1168B, DN1 Km 
96+200 

Tehnician operator masini 
cu comanda numerica 

instruire practică comasată  
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Partea a IV-a. CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 

 

4.1. Procesul de elaborare si consultările implicate 
 

Pentru elaborarea Planului de acțiune al școlii se organizează două sesiuni pregătitoare, incluzând activități de 
seminar și ateliere de lucru, cu participarea persoanelor interesate, desemnate de Consiliul de administrație. Cu acest 
prilej se stabilesc prioritățile pentru PAS, structura informațiilor care trebuie colectate și analizate și se repartizează 
sarcinile membrilor echipei.  

Obiectivele și măsurile pentru PAS se conturează de grupul operațional, reunit în cadrul unei sesiuni de lucru 
organizate în acest scop și se definitivează pe baza consultărilor ulterioare.  

În cadrul acestui proces, au loc consultări cu reprezentanți ai Consiliului Local, ai agenților economici, ai 
Consiliului reprezentativ al părinților, ai Consiliului elevilor, ai AJOFM și ai Direcției Județene de Statistică. Comisia de 
elaborare-revizuire poartă discuţii cu membrii tuturor comisiilor metodice, în special cu Comisia de Asigurare a Calităţii 
în vederea reliefării tuturor aspectelor importante pentru şcoală. 

Se chestionează elevii precum şi părinţii acestora privind aspectele legate de procesul de instruire, de condiţiile 
de desfăşurare a activităţilor didactice în vederea soluţionării problemelor identificate. Se acordă o deosebită atenţie 
problemelor legate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

Se organizează mese rotunde cu partenerii sociali în vederea identificării şi dezbaterii problemelor legate de: 

− procesul de educaţie şi instruire; 

− inserţia socială şi profesională a absolvenţilor; 

− cererile de calificări pe piaţa muncii; 

− formarea continuă a cadrelor didactice; 

− nevoia de cursuri de formare pentru adulţi; 

− finanţarea unor proiecte de reabilitare a spaţiilor de instruire; 

− identificarea de noi proiecte pentru formarea complexă (culturală, civică, sportivă etc.) a elevilor. 
Varianta completă de lucru a PAS este dezbătută și avizată de membrii Consiliului de Administrație întrunit în 

acest scop și pusă la dispoziția personalului școlii, a părinților și elevilor pentru a fi consultată și aprobată de aceștia. 
 
În consecință, acţiunile intreprinse în vederea elaborării PAS sunt: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 

− chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor; locale, altor 
parteneri interesaţi în formarea profesională; 

− discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

− interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 
Aceste informaţii se coreleaza cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI. 
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare: 

− personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră); 

− elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 

− părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 

− partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea priorităţilor 
7. Elaborarea planului operaţional 

 
Sursele de informaţii: 
1. Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

− documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

− documente care atestă parteneriatele şcolii; 

− oferta de şcolarizare. 
2. Documente de analiză a activităţii şcolii: 

− rapoarte ale catedrelor; 
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− rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

− rapoarte ale echipei manageriale; 

− rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă. 
3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
4. Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Regiunea Bucureşti – Ilfov, 

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ; 
5. Chestionare, discuţii, interviuri; 
6. Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 
4.2. Monitorizare și evaluare în implementare 

După elaborarea PAS în faza iniţială, membrii comisiei de elaborare-revizuire, împreună cu membrii Comisiei 
de Asigurare a Calităţii monitorizează şi evaluează conform cu metodologia din manualul calităţii și cu manualul de 
monitorizare PAS, pe întreg parcursul anului şcolar trecut, modul cum au fost atinse obiectivele şi ţintele propuse.  

Se aplică chestionare agenților economici, parteneri și colaboratori. Evaluarea se realizează pe baza țintelor și 
indicatorilor asociați acestora pentru fiecare obiectiv. Se elaborează rapoarte trimestriale privind stadiul implementării 
PAS.  

Coordonarea generală a activităților este realizată de directorul școlii. 
În consecință, procesul de monitorizare şi evaluare este asigurat prin: 

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

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

− Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

− Revizuire periodică şi corecţii. 
Pe baza acestei evaluări şi în conformitate cu PRAI şi PLAI reactualizate, comisia de elaborare-revizuire a PAS 

stabileste noile strategii privind indicatorii și rezultatele măsurabile ale priorităților/ obiectivelor propuse pentru anul 
şcolar următor. 

Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

Denumirea activităţii Responsabil Termen/ durata de realizare 

Monitorizarea internă o dată la 3 luni şi transmiterea 
formularului de monitorizare internă la ISJ  

Comisia de Evaluare şi Asigurare 
a Calităţii din unitatea şcolara  

15 decembrie,15 martie,  1 mai  

Monitorizare externă a procesului de autoevaluare  ISJ sub coordonarea CNDIPT  15 aprilie  

Elaborarea raportului de autoevaluare  CEAC din unitatea şcolara 15 iulie 

Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea 
procesului de autoevaluare  

ISJ sub coordonarea 
MEN/CNDIPT  

30 septembrie  

Elaborarea raportului de inspecţie pentru validarea 
raportului de autoevaluare  

ISJ sub coordonarea 
MEN/CNDIPT  

15 octombrie  

Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a planului 
 

Tipul activității 
Responsabilitatea 

monitorizării și evaluării 
Frecvența 

monitorizării 
Datele întâlnirilor 

de analiză 
Obs. 

Întocmirea seturilor de date care să 
sprijine monitorizarea țintelor 

Directorii, CEAC La 3 luni Februarie 
 

Diagnosticarea mediului intern. 
Identificarea punctelor tari și slabe 

Directorii, Consiliul de 
Administrație 

Anual 
Inceput și sfârșit de 
an școlar 

 

Întocmirea planurilor manageriale ca 
urmare a acțiunilor de monitorizare și 
evaluare 

Directorii, Șefii de arii 
curriculare, Consilier școlar 

La 2 module și 
anual 

Septembrie - 
februarie 

 

Monitorizarea procesului instructiv – 
educativ 

Directorii, Șefii de arii 
curriculare, Consilier școlar 

La 2 module Februarie 
 

Comunicarea acțiunilor corective 
pornind de la rezultatele obținute 

CEAC, Consiliul de 
Administrație, 

La 2 module 
Decembrie - 
februarie 

 

Analiza informațiilor privind progresul 
realizat 

CEAC Anual Iunie 
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Tipul activității 
Responsabilitatea 

monitorizării și evaluării 
Frecvența 

monitorizării 
Datele întâlnirilor 

de analiză 
Obs. 

Stabilirea metodologiei de evaluare și a 
indicatorilor de evaluare a impactului 
asupra comunității 

Directorii, Consilier școlar Anual Septembrie 
 

Evaluarea progresului în atingerea 
țintelor 

Directorii, CEAC Anual Iunie 
 

Actualizarea acțiunilor din PAS in urma 
evaluării 

Directorii, CEAC Anual Septembrie 
 

 

GLOSAR DE TERMENI 
 
DEMOGRAFIE 
Demografie 
Ştiinţa care se ocupă cu studiul populaţiei umane: nivelul, structura şi caracteristicile populaţiei şi de legislaţiile care 
guvernează aceste caracteristici. 
Migraţie 
Transformările survenite în numărul şi structura populaţiei ca urmare a schimbării domiciliului permanent (statutului 
rezidenţial). 
Migraţia internă este determinată de schimbările de domiciliu în interiorul graniţelor ţării. 
Migraţia  externă este determinată de schimbarea domiciliului din România în altă ţară sau, din altă ţară în România. 
Mortalitate 
Fenomenul demografic al deceselor într-o populaţie dată şi într-o perioada dată de timp (de obicei un an), 
reprezentând componenta negativă a mişcării naturale 
Îmbătrânire demografică a populaţiei 
Proces demografic care constă în creşterea proporţiei populaţiei vârstnice şi în scăderea proporţiei populaţiei tinere. 
Fertilitate 
Fenomenul demografic al născuţilor vii în populaţia feminină de vârsta fertilă (15-49 de ani). 
 
ECONOMIE 
Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere într-o anumită perioadă, provenite atât 
din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta.  
Investiţiile reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor 
existente 
Indicele preturilor măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor/serviciilor 
PIB – valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse într-o ţară într-o perioadă determinată de timp. 

CIPGBVABPIB i −== , 

unde:   VABi – valoarea adăugată brută la nivel de sector 
PGB – produsul global brut (valoarea totală a produselor şi serviciilor produse) 
CI – consumul intermediar (valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pt producerea bunurilor şi serviciilor) 

IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii (întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au un număr mediu 
anual de salariaţi mai mic de 250; realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau 
au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro) 
 
PIAŢA MUNCII 
Resursele de muncă  reprezintă categoria de populaţie ce dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale 
care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei naţionale. 
Populaţia activă – persoanele în vârstă de 14 ani şi peste, care în perioada de referinţă au constituit forţa de muncă 
disponibilă, utilizată sau neutilizată. Este alcătuită din populaţia ocupată +  Şomeri 
Şomerii înregistraţi sunt persoanele în vârsta de 18 ani şi peste, apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de 
locuri de muncă disponibile conform pregătirii lor şi care s-au înscris la agenţiile teritoriale pentru ocupare şi formare 
profesională şi beneficiarii de plăţi compensatorii potrivit O.U.G. nr. 98/1999. 
Rata şomajului se determină prin raportarea numărului total de şomeri înregistraţi, la populaţia activă civilă. 
Populaţie inactivă 
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Populaţie ce cuprinde persoanele care nu exercită o activitate aducătoare de venituri şi care, în majoritatea cazurilor, 
se află sub limita de muncă (copii, tineri) sau peste limita de muncă (bătrâni). 
Populaţia activă civilă (Pac) cuprinde persoanele care au depasit o vârsta de munca specificata (16 ani) si care 
constituie forta de munca disponibila pentru producerea de bunuri şi servicii. 
Populaţia ocupată totală include toate persoanele de 15 ani şi peste care au avut un loc de muncă şi care au lucrat 
în perioada de referinţă (săptămâna care precede interviul) cel puţin o oră în activităţi neagricole sau cel puţin 15 ore, 
în cazul lucrătorilor pe cont propriu şi a lucrătorilor familiali neremuneraţi din agricultură. 
Populaţia ocupată civilă include toate persoanele care, la sfârşitul anului, aveau un loc de muncă legal în activităţile 
neagricole din sectorul formal sau în activităţi din agricultură, cu statut de: salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu, 
lucrători familiali neremuneraţi, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative. Nu este inclus personalul 
MApN, MI, SRI (cadre militare sau persoane asimilate acestora, militari în termen), deţinuţii şi salariaţii organizaţiilor 
politice sau obşteşti. 
Rata globală de activitate reprezintă proporţia populaţiei active totale (Pa) în populaţia totală a ţării (Pt): 
 
 
 
Rata de activitate a populaţiei reprezintă proporţia populaţiei active în populaţia totală în vârstă de muncă. 
 
OFERTA ŞCOLILOR 
CLDPSFP - Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională.   
AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
PLAI – Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ  
CCD – Casa Corpului Didactic 
ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 
CJAPP -  Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
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Date statistice şi de performanţă 

1. NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI, PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ 
 

Total,  nivele de învățământ, sexe,medii de 
rezidență 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Total populație școlară, din care: 805 783 712 671 652 

pe sexe 
masculin 549 491 425 410 416 

feminin 256 292 287 261 236 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 259 252 226 189 188 

Total din alte localitati 546 531 486 482 458 

Total din urban 155 155 144 142 128 

Total din  rural 391 376 342 340 330 

Total în învățământul primar, din care: 52 55 53 40 57 

pe sexe 
masculin 36 33 28 21 27 

feminin 16 22 25 19 30 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 52 55 53 40 57 

Total din alte localitati 0 0 0 0 0 

Total din urban 0 0 0 0 0 

Total din  rural 0 0 0 0 0 

Total în învățământul gimnazial, din care: 51 47 39 39 35 

pe sexe 
masculin 31 32 26 27 25 

feminin 20 15 13 12 10 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 49 47 39 39 32 

Total din alte localitati 2 0 0 0 3 

Total din urban 0 0 0 0 0 

Total din  rural 2 0 0 0 3 

Total în învățământul liceal FR teoretic, din care: 108 112 58   

pe sexe 
masculin 50 47 23   

feminin 58 65 35   

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 34 36 17   

Total din alte localitati 74 76 41   

Total din urban 21 19 10   

Total din  rural 53 57 31   

Total în învățământul liceal seral tehnologic RD, din care: 245 276 290 311 283 

pe sexe 
masculin 138 148 146 155 147 

feminin 107 128 144 156 136 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 60 62 54 49 41 

Total din alte localitati 185 214 236 262 242 

Total din urban 61 72 76 81 78 

Total din  rural 124 142 160 181 164 

Total în învățământul profesional, din care: 192 153 140 164 180 

pe sexe 
masculin 135 125 125 148 167 

feminin 18 15 15 16 13 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 25 25 25 41 30 

Total din alte localitati 128 115 115 123 150 

Total din urban 40 39 39 34 36 

Total din  rural 88 76 76 89 114 

Total în învățământul postliceal, din care: 27 24 25 30 22 

pe sexe 
masculin 22 17 17 19 16 

feminin 2 8 8 11 6 
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Total,  nivele de învățământ, sexe,medii de 
rezidență 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 7 18 18 7 8 

Total din alte localitati 17 7 7 23 14 

Total din urban 5 3 3 11 3 

Total din  rural 12 4 4 12 11 

Total în programul A doua șansă, din care: 130 116 107 87 75 

pe sexe 
masculin 74 60 60 40 41 

feminin 42 47 47 47 34 

dupa mediul 
de rezidenta 

al elevilor  

Total din localitatea unde este situata scoala 20 20 20 13 20 

Total din alte localitati 96 87 87 74 55 

Total din urban 19 16 16 16 11 

Total din  rural 77 71 71 58 44 
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2. NUMĂRUL TOTAL DE ELEVI ÎNSCRIŞI PE FILIERE, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ  

 

Forma de 
învățământ 

Filiera/ Profil/ 
Domeniu 

Calificare 
 profesională 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Învățământ primar   52 55 53 40 57 

Învățământ 
gimnazial 

  51 47 39 39 
35 

Învățământ 
liceal 

C
ur

su
ri 

se
ra

le
 Ruta directă 

Filiera 
Tehnologică  
Profil Tehnic 
Domeniul 
Mecanică 

Tehnician transporturi 85 88 128 141 111 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 
reparații 

104 159 
 

134 
140 

 
144 

Tehnician prelucrări 
mecanice 

23    
 

Tehnician 
mecatronist 

33 29 28 30 28 

F
re

cv
en

ț

ă 
re

du
să

 

Filiera Teoretică  
Profil Real 

Științe ale naturii 108 112 58  

 

Școala 
profesională 

C
ur

su
ri 

de
 z

i 

Mecanică 

Mecanic auto 95 90 103 112 124 

Tinichigiu vopsitor 
auto 

73 56 37 40 
33 

Sudor 12   12 23 

Industrie textilă și 
pielărie 

Confecționer produse 
textile 

12 7  
  

Școala 
postliceală C

ur
su

r

i  

de
 z

i 

Tehnic 
Mecanică 

Tehnician operator 
mașini cu comandă 
numerică 

27 24 25 30 
 

22 

Programul “A doua 
șansă” 

Mecanică  127 116 107 87 
75 

Total unitate de învățământ 805 783 712 671 652 
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3.  RATA DE PROMOVARE, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, SEXE, MEDII DE 
REZIDENŢĂ 

Rata de promovare = numărul elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar: numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul 
anului şcolar. 

 
a) Învățământ primar 

 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 

TOTAL  
efective 

Total 51 47 55 52 51 50 42 40 57 56 

masculi
n 

35 33 33 31 27 26 22 21 25 24 

feminin 16 14 22 21 24 24 20 19 32 32 

urban 51 47 55 52 51 50 42 40 57 56 

rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rata de 
promovare 

(%) 

Total 92,15% 94,55% 98,03% 95,23% 98,20% 

masculi
n 

94,28% 93,93% 96,29% 95,45% 96,00% 

feminin 87,50% 95,45% 100% 95% 100% 

urban 92,15% 94,55% 98,03% 95,23% 98,20% 

rural 0% 0% 0% 0% 0% 

b) Învățământ gimnazial  

 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 

TOTAL  
efective 

Total 43 46 39 41 41 40 35  21 36 

masculi
n 

25 32 26 28 28 28 25  13 25 

feminin 18 14 13 13 13 12 10  8 11 

urban 42 46 39 41 41 40 35  19 33 

rural 1 0 0 0 0 0 0  3 3 

Rata de 
promovare 

(%) 

Total 86% 84,78% 100% 87,50% 58,30% 

masculi
n 

80,64% 81,25% 
100% 89,28% 52,00% 

feminin 94,73% 92,85% 100% 83,33% 72,70% 

urban 85,71% 84,78% 100% 87,50% 57,76% 

rural 100% 0% 0% 0% 0% 
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c) Învățământ liceal cursuri serale, filiera Tehnologică, profil Tehnic, ruta directă 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU SERAL RUTĂ DIRECTĂ: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2021 2021-2022 
Ramasi 
sf. an 

sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

a IX-a 
efective 

Total 23 23 24 24 22 22 21 21 16 16 

masculin 5 5 7 7 8 8 5 5 5 5 

feminin 18 18 17 17 14 14 16 16 11 11 

urban 9 9 8 8 11 11 8 8 9 9 

rural 14 14 16 16 11 11 13 13 7 7 

a X-a 
efective 

Total 38 33 47 47 38 38 25 25 25 24 

masculin 15 13 16 16 10 10 10 10 7 7 

feminin 23 20 31 31 28 28 15 15 18 17 

urban 16 15 18 18 21 21 15 15 12 11 

rural 22 18 29 29 17 17 10 10 13 13 

a XI-a 
(sem. I+II) 
efective 

Total   54 51 56 56 49 49 20 20 

masculin   29 26 30 30 18 18 8 8 

feminin   25 25 26 26 31 31 12 12 

urban   22 21 18 18 22 22 7 7 

rural   32 30 38 38 27 27 13 13 

a XI-a 
(sem. II) 
efective 

Total 57 50 29 21 27 27 25 25 20 17 

masculin 36 31 23 16 13 13 16 16 17 14 

feminin 21 19 6 5 14 14 9 9 3 3 

urban 33 32 14 11 9 9 14 14 8 7 

rural 24 18 15 10 18 18 11 11 12 10 

a XII-a 
efective 

Total 32 27 44 40 61 61 74 74 52 52 

masculin 20 16 26 23 33 33 35 35 19 19 

feminin 12 11 18 17 28 28 39 39 33 33 

urban 17 15 25 23 25 25 29 29 20 20 

rural 15 12 19 17 36 36 45 45 32 32 

a XIII-a 
efective 

Total 44 42 17 17 40 40 56 56 59 59 

masculin 24 23 9 9 22 22 29 29 25 25 

feminin 20 19 8 8 18 18 27 27 34 34 

urban 24 23 8 8 26 26 25 25 21 21 

rural 20 19 9 9 14 14 31 31 38 38 

Liceu seral 
RD 

efective 

Total 194 175 215 200 244 244 250 250 192 188 

masculin 100 88 110 97 116 116 113 113 81 78 

feminin 94 87 105 103 128 128 137 137 111 110 

urban 99 94 95 89 110 110 113 113 77 75 

rural 95 81 120 111 134 134 137 137 115 113 

Liceu seral 
RD 

Rata de 
promovare 

(%) 

Total 90,20% 93,02% 100% 100% 98,50% 

masculin 88% 88,18% 100% 100% 97,90% 

feminin 92,55% 98,09% 100% 100% 99,10% 

urban 94,94% 93,68% 100% 100% 97,40% 

rural 85,26% 92,50% 100% 100% 98,30% 
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d) Învățământ liceal cursuri cu frecvență redusă, filiera Teoretică, profil Real 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ: efective/ rata promovare (%) 
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL, SPECIALIZAREA ȘTIINȚE ALE NATURII 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 

a IX-a 
efective 

Total           

masculin           

feminin           

urban           

rural           

a X-a 
efective 

Total           

masculin           

feminin           

urban           

rural           

a XI-a 
efective 

Total 43 38         

masculin 16 13         

feminin 27 25         

urban 21 17         

rural 22 21         

a XII-a 
efective 

Total 65 45 52 52       

masculin 34 22 21 21       

feminin 31 23 31 31       

urban 34 24 25 25       

rural 31 21 27 27       

a XIII-a 
efective 

Total   49 48 56 56     

masculin   22 22 22 22     

feminin   27 26 34 34     

urban   25 24 26 26     

rural   24 24 30 30     

Liceu FR 
efective 

Total 136 109 108 83 101 100 56 56   

masculin 56 39 50 35 43 43 22 22   

feminin 80 70 58 48 58 57 34 34   

urban 64 53 55 41 50 49 26 26   

rural 72 56 53 42 51 51 30 30   

Liceu FR 
Rata de 

promovare 
(%) 

Total 80,14% 76,85% 99,01% 100%  

masculin 69,64% 70% 100% 100%  

feminin 87,50% 82,75% 98,27% 100%  

urban 82,81% 74,54% 98% 100%  

rural 77,77% 79,24% 100% 100%  
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e) Școala profesională 

1. Domeniul Mecanică: Mecanic auto 

 

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
MECANIC AUTO 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 

a IX-a 
efective 

Total 41 37 27 26 45 42 41 38 50 45 

masculin 38 35 23 22 42 40 38 35 48 44 

feminin 3 2 4 4 3 2 3 3 2 1 

urban 14 13 11 11 22 21 12 12 24 22 

rural 27 24 16 15 23 21 29 26 26 23 

a X-a 
efective 

Total 25 23 36 32 27 25 44 39 39 38 

masculin 25 23 34 30 23 21 42 38 36 35 

feminin 0 0 2 2 4 4 2 1 3 3 

urban 11 10 12 10 11 10 22 18 20 19 

rural 14 13 24 22 16 15 22 21 19 19 

a XI-a 
efective 

Total 27 27 23 23 32 32 25 25 35 34 

masculin 27 27 23 23 30 30 21 21 35 34 

feminin 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 

urban 9 9 9 9 10 10 10 10 20 19 

rural 20 20 18 18 14 14 22 22 15 15 

Mecanic 
auto 

efective 

Total 97 92 93 87 86 81 104 99 124 117 

masculin 97 92 90 85 80 75 95 91 119 113 

feminin 0 0 3 2 6 6 9 8 5 4 

urban 39 37 34 32 32 30 43 41 64 60 

rural 58 55 59 55 54 51 61 58 60 57 

Mecanic 
auto 

Rata de 
promovare 

(%) 

Total 94,84% 93,54% 94,19% 95,19% 94,40% 

masculin 94,84% 94,44% 93,75% 95,78% 95,00% 

feminin 94,87 66,66% 100% 88,88% 80,00% 

urban 96,72% 94,11% 93,75% 95,34% 93,80% 

rural 94,82% 93,22% 94,44% 95,08% 95,00% 
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2. Domeniul Mecanică: Tinichigiu vopsitor auto 

 
 

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

Promo 
vati 

Ramasi 
sf. an sc. 

a IX-a 
efective 

Total 6 19 12 16 12 14 11 11 9 12 

masculin 5 16 10 14 12 14 11 11 8 11 

feminin 1 3 2 2 0 0 0 0 1 1 

urban 4 8 5 11 8 9 9 9 4 4 

rural 4 2 11 7 5 4 2 2 5 8 

a X-a 
efective 

Total 35 30 8 5 15 14 12 11 9 10 

masculin 35 30 7 4 12 12 11 11 9 10 

feminin 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 

urban 15 13 5 3 6 5 9 8 3 3 

rural 20 17 3 2 9 9 3 3 6 7 

a XI-a 
efective 

Total 22 22 23 22 5 5 9 9 6 7 

masculin 22 22 23 22 4 4 7 7 6 7 

feminin 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 

urban 10 10 9 9 3 3 4 4 3 4 

rural 12 12 14 13 2 2 5 5 3 3 

Tinichigiu 
vopsitor 

auto 
efective 

Total 68 58 50 39 36 31 35 31 24 29 

masculin 67 57 46 36 30 28 32 29 23 28 

feminin 1 1 4 3 6 3 3 2 1 1 

urban 32 27 22 17 20 16 22 21 10 11 

rural 36 31 28 22 16 15 13 10 14 18 

Tinichigiu 
vopsitor 

auto 
Rata de 

promovare 
(%) 

Total 85,29% 78% 86,11% 88,57% 82,80% 

masculin 85,07% 78,26% 93,33% 90,62% 82,10% 

feminin 100% 75% 50% 66,66% 100% 

urban 84,37% 77,27% 80% 95,45% 90,90% 

rural 86,11% 78,57% 93,75% 76,92% 77,80% 
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3. Domeniul Mecanică: Sudor 

 
 

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
SUDOR 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 

a IX-a 
efective 

Total       14 11 9 5 

masculin       9 7 8 4 

feminin       5 4 1 0 

urban       10 7 5 3 

rural       4 4 4 2 

a X-a 
efective 

Total         14 8 

masculin         11 6 

feminin         3 2 

urban         4 4 

rural         10 4 

a XI-a 
efective 

Total 12 12         

masculin 12 12         

feminin 0 0         

urban 5 5         

rural 7 7         

Sudor 
efective 

Total 12 12     14 11 23 13 

masculin 12 12     9 7 19 10 

feminin 0 0     5 4 4 3 

urban 5 5     10 7 9 7 

rural 7 7     4 4 14 6 

Sudor 
Rata de 

promovare 
(%) 

Total 100%   78,57% 56,52% 

masculin 100%   77,77% 52,63% 

feminin 100%   80% 75% 

urban 100%   70% 77,77% 

rural 100%   100% 42,85% 
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4. Domeniul Industrie textilă și pielărie 

 

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2021 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promo 

vati 

a IX-a 
efective 

Total           

masculin           

feminin           

urban           

rural           

a X-a 
efective 

Total 7 6         

masculin 0 0         

feminin 7 6         

urban 6 5         

rural 1 1         

a XI-a 
efective 

Total 5 3 6 6       

masculin 1 1 0 0       

feminin 4 2 6 6       

urban 5 3 5 5       

rural 0 0 1 1       

Confecționer 
produse 
textile 

efective 

Total 12 9 6 6       

masculin 1 1 0 0       

feminin 11 8 6 6       

urban 11 8 5 5       

rural 1 1 1 1       
Confecționer 

produse 
textile 

Rata de 
promovare 

(%) 

Total 75% 100%    

masculin 100% 0%    

feminin 72,72% 100%    

urban 72,72% 100%    

rural 100% 100%    
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f) Școala postliceală 

 

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promova

ti 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promova

ti 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promova

ti 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promova

ti 
Ramasi 

sf. an sc. 
Promova

ti 

TOTAL  
efective 

Total 22 11 14 14 14 14 23 23 16 16 

masculin 19 10 12 12 8 8 15 15 11 11 

feminin 3 1 2 2 6 6 8 8 5 5 

urban 8 6 5 5 12 12 13 13 6 6 

rural 13 5 9 9 2 2 10 10 10 10 
Tehnician 
operator 
mașini cu 
comandă 
numerică  
Rata de 

promovare 
(%) 

Total 50% 100% 100% 100% 100% 

masculin 52,63% 100% 100% 100% 100% 

feminin 33,33% 100% 100% 100% 100% 

urban 75% 100% 100% 100% 100% 

rural 38,46% 100% 100% 100% 100% 
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4. RATA ABANDONULUI ŞCOLAR, PE PROFILURI ŞI PE DOMENII DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, SEXE,  
MEDII DE REZIDENŢĂ 

 
Abandon = exmatriculați + retrași + neprezentați + plecați în străinătate + neşcolarizaţi 
Rata abandonului= (nr. elevi în abandon) : (nr. elevi înscriși la începutul anului şcolar)  

a) Învățământ primar 

 

RATA DE ABANDON LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

TOTAL  
efective 

Total 52 0 55 0 53 2 40 1 57 2 

masculin 36 0 33 0 28 1 21 1 27 2 

feminin 16 0 22 0 25 1 19 0 30 0 

urban 52 0 55 0 53 2 40 1 57 2 

rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rata de 
abandon 

(%) 

Total 0% 0% 3,77% 2,50% 3,50% 

masculin 0% 0% 3,57% 4,76% 7,40% 

feminin 0% 0% 4% 0% 0% 

urban 0% 0% 3,77% 2,50% 3,5% 

rural 0% 0% 0% 0% 0% 

 
b) Învățământ gimnazial  

 

RATA DE ABANDON LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

TOTAL  
efective 

Total 51 0 47 1 39 2 39 0 35 0 

masculin 31 0 32 0 26 1 27 0 25 0 

feminin 20 0 15 1 13 1 12 0 10 0 

urban 49 0 47 1 39 2 39 0 32 0 

rural 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Rata de 
abandon 

(%) 

Total 0% 2,12% 5,12% 0% 0% 

masculin 0% 0% 2,77% 0% 0% 

feminin 0% 6,66% 7,69% 0% 0% 

urban 0% 2,12% 5,12% 0% 0% 

rural 0% 0% 0% 0% 0% 
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c) Învățământ liceal cursuri serale, filiera Tehnologică, profil Tehnic, ruta directă 

 

RATA DE ABANDON LA LICEU SERAL RUTĂ DIRECTĂ: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

a IX-a 
efective 

Total 33 10 42 18 33 11 29 8 30 15 

masculin 15 10 16 9 13 5 7 2 18 14 

feminin 18 0 26 9 20 6 22 6 12 1 

urban 13 4 16 8 16 5 12 4 15 7 

rural 20 6 26 10 17 6 17 4 15 8 

a X-a 
efective 

Total 55 17 59 12 47 9 28 5 30 6 

masculin 25 10 22 6 14 4 11 3 9 2 

feminin 30 7 37 6 33 5 17 2 21 4 

urban 25 9 23 5 25 4 18 4 14 3 

rural 30 8 36 7 22 5 10 1 16 3 

a XI-a 
(sem. I+II) 
efective 

Total   58 4 56 0 63 14 30 10 

masculin   33 4 30 0 28 10 15 8 

feminin   25 0 26 0 35 4 15 2 

urban   25 3 19 0 23 1 10 5 

rural   33 1 37 0 40 13 20 5 

a XI-a 
(sem. II) 
efective 

Total 60 3 29 0 30 3 32 8 30 10 

masculin 38 2 23 0 15 2 22 7 27 10 

feminin 22 1 6 0 15 1 10 1 3 0 

urban 33 0 14 0 12 1 19 0 10 5 

rural 27 3 15 0 18 2 13 8 20 5 

a XII-a 
efective 

Total 47 15 59 15 78 17 91 17 84 29 

masculin 31 11 37 11 47 14 47 11 39 20 

feminin 16 4 22 4 31 3 44 6 45 9 

urban 21 4 38 13 33 8 36 8 36 12 

rural 26 11 21 2 45 9 55 9 48 17 

a XIII-a 
efective 

Total 50 5 29 12 46 6 68 12 79 20 

masculin 29 4 17 8 27 5 40 11 39 14 

feminin 21 1 12 4 19 1 28 1 40 6 

urban 29 4 18 10 26 0 28 3 34 9 

rural 21 1 11 2 20 6 40 9 45 11 

Liceu 
seral RD 
efective 

Total 245 50 276 61 290 46 311 64 283 90 

masculin 138 37 148 38 146 30 155 44 147 68 

feminin 107 13 128 23 144 16 156 20 136 22 

urban 121 21 134 39 129 18 136 20 119 40 

rural 110 20 124 29 142 22 161 28 164 50 

Liceu 
seral RD 
Rata de 
abandon 

(%) 

Total 19,50% 20,40% 22,10% 20,57% 31,80% 

masculin 20,51% 26,81% 25,67% 28,38% 46,25% 

feminin 18,07% 12,14% 47,65% 12,82% 16,17% 

urban 21,11% 17,35% 29,10% 14,70% 33,61% 

rural 18,18% 23,38% 15,49% 25,14% 30,48% 
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d) Învățământ liceal cursuri cu frecvenţă redusă, filiera Teoretică, profil Real 

 

RATA ABANDONULUI LA LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ  
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL, SPECIALIZAREA ȘTIINȚE ALE NATURII 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  
Abando

n 
Inscriși  Abandon   

a IX-a 
efective 

Total           
masculin           
feminin           

urban           

rural           

a X-a 
efective 

Total           

masculin           

feminin           

urban           

rural           

a XI-a 
efective 

Total 43 0         

masculin 16 0         

feminin 27 0         

urban 21 0         

rural 22 0         

a XII-a 
efective 

Total 65 0 58 6       

masculin 34 0 23 2       

feminin 31 0 35 4       

urban 34 0 29 4       

rural 31 0 29 2       

a XIII-a 
efective 

Total   54 5 58 2     

masculin   24 2 23 1     

feminin   30 3 35 1     

urban   26 1 27 1     

rural   28 4 31 1     

Liceu FR 
efective 

Total 108 0 112 11 58 2     

masculin 57 57 50 0 47 4 23 1   

feminin 81 81 58 0 65 7 35 1   

urban 65 65 55 0 55 5 27 1   

rural 73 73 53 0 57 6 31 1   

Liceu FR 
Rata de 
abandon 

(%) 

Total 0,72% 0% 9,82% 3,44%  

masculin 0% 0% 8,51% 4,34%  
feminin 1,23% 0% 10,76% 2,85%  

urban 0% 0% 9,09% 3,70%  

rural 1,36% 0% 10,52% 3,22%  
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e) Școala profesională 

 
1. Domeniul Mecanică: Mecanic auto 

 

RATA DE ABANDON LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
MECANIC AUTO 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

a IX-a 
efective 

Total 42 0 28 0 45 0 43 2 48 0 

masculin 39 0 24 0 42 0 39 1 46 0 

feminin 3 0 4 0 3 0 4 1 2 0 

urban 14 0 11 0 22 0 14 2 19 0 

rural 28 0 17 0 23 0 29 0 29 0 

a X-a 
efective 

Total 25 0 37 0 26 0 44 0 38 0 

masculin 25 0 34 0 22 0 42 0 36 0 

feminin 0 0 3 0 4 0 2 0 2 0 

urban 11 0 14 0 11 0 21 0 10 0 

rural 14 0 23 0 15 0 23 0 28 0 

a XI-a 
efective 

Total 28 1 24 1 32 0 25 0 38 4 

Masculin 28 1 24 1 30 0 21 0 37 3 

feminin 0 0 0 0 2 0 4 0 1 1 

urban 9 0 10 1 10 0 10 0 17 2 

rural 19 1 14 0 22 0 15 0 21 2 

Mecanic 
auto 

efective 

Total 95 1 89 1 103 0 112 2 124 4 

masculin 92 1 82 1 94 0 102 1 119 3 

feminin 3 0 7 0 9 0 10 1 5 1 

urban 34 0 35 1 43 0 45 2 46 2 

rural 61 1 54 0 60 0 67 0 78 2 

Mecanic 
auto 

Rata de 
abandon 

(%) 

Total 1,05% 1,12% 0% 1,78% 3,20% 

masculin 1.08% 1,21% 0% 0,98% 2,50% 

feminin 0% 0% 0% 10% 20% 

urban 0% 2,85% 0% 4,44% 4,30% 

rural 1,63% 0% 0% 0% 2,60% 
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2. Domeniul Mecanică: Tinichigiu vopsitor auto 

 

RATA DE ABANDON LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

a IX-a 
efective 

Total 11 0 19 0 16 0 14 0 11 0 

masculin 10 0 16 0 14 0 14 0 10 0 

feminin 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 

urban 7 0 8 0 11 0 9 0 2 0 

rural 4 0 11 0 5 0 5 0 9 0 

a X-a 
efective 

Total 37 0 7 0 16 1 12 1 11 1 

masculin 37 0 6 0 13 1 12 1 11 1 

feminin 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

urban 16 0 4 0 7 1 8 0 3 0 

rural 21 0 3 0 9 0 4 1 8 1 

a XI-a 
efective 

Total 25 2 29 6 5 0 14 5 11 0 

masculin 25 2 29 6 4 0 12 5 11 0 

feminin 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

urban 12 1 11 2 3 0 5 1 2 0 

rural 13 1 18 4 2 0 9 4 9 0 

Tinichigiu 
vopsitor 

auto 
efective 

Total 73 2 55 6 37 1 40 6 33 1 

masculin 72 2 51 6 31 1 38 6 32 1 

feminin 1 0 4 0 6 0 2 0 1 0 

urban 35 1 23 2 21 1 22 1 7 0 

rural 38 1 32 4 16 0 18 5 26 1 

Tinichigiu 
vopsitor 

auto 
Rata de 
abandon 

(%) 

Total 2,73% 10,91% 2,70% 15% 3% 

masculin 2,77% 11,76% 3,22% 15,78% 3,10% 

feminin 0% 0% 0% 0% 0% 

urban 2,85% 8,69% 4,76 4,54% 0% 

rural 2,63% 12,50% 0 27,77% 3,80% 
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3. Domeniul Mecanică: Sudor 

 

RATA DE ABANDON LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
SUDOR 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

a IX-a 
efective 

Total       12 0 9 0 

masculin       8 0 8 0 

feminin       4 0 1 0 

urban       8 0 5 0 

rural       4 0 4 0 

a X-a 
efective 

Total         14 0 

masculin         9 0 

feminin         5 0 

urban         8 8 

rural         6 6 

a XI-a 
efective 

Total 12 0         

masculin 12 0         

feminin 0 0         

urban 5 0         

rural 7 0         

Sudor 
efective 

Total 12 0     12 0 23 0 

masculin 12 0     8 0 17 0 

feminin 0 0     4 0 6 0 

urban 5 0     8 0 13 8 

rural 7 0     4 0 10 6 

Sudor 
Rata de 
abandon 

(%) 

Total 0%   0% 0% 

masculin 0%   0% 0% 

feminin 0%   0% 0% 

urban 0%   0% 0% 

rural 0%   0% 0% 
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4. Domeniul Industrie textilă și pielărie: Confecţioner produse textile 

 

RATA DE ABANDON LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: efective/ rata promovare (%) 
CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  
Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon   

a IX-a 
efective 

Total           

masculin           

feminin           

urban           

rural           

a X-a 
efective 

Total 7 0         

masculin 0 0         

feminin 7 0         

urban 6 0         

rural 1 0         

a XI-a 
efective 

Total 5 1 7 1       

masculin 1 0 0 0       

feminin 4 1 7 1       

urban 5 1 6 1       

rural 0 0 1 0       

Confecțione
r produse 

textile 

efective 

Total 12 1 7 1       

masculin 1 0 0 0       

feminin 11 1 7 1       

urban 11 1 6 1       

rural 1 0 1 0       
Confecțione

r produse 
textile 

Rata de 
abandon 

(%) 

Total 8,33% 14,29%    

masculin 0% 0%    

feminin 9,09% 14,28%    

urban 9,09% 16,66%    

rural 0% 0%    
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f) Școala postliceală 

 
 

RATA DE ABANDON LA ȘCOALA POSTLICEALĂ: efective/ rata promovare (%) 

Clasa 
Criteriul 

% 

Anul școlar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon Inscriși  Abandon 

TOTAL  
efective 

Total 27 5 24 10 25 11 30 7 22 6 

masculin 21 2 22 10 17 9 19 4 16 5 

feminin 6 3 2 0 8 2 11 3 6 1 

urban 9 0 12 7 21 8 18 5 8 2 

rural 18 5 12 3 4 3 12 2 14 4 

Tehnician 
operator 
mașini cu 
comandă 
numerică  
Rata de 

abandon (%) 

Total 18,51% 41,67% 44% 23,33% 27,30% 

masculin 9,52% 45,45% 52,94% 21,05% 31,30% 

feminin 50% 0% 25% 27,27% 16,70% 

urban 0% 58,33% 38,09% 27,77% 25% 

rural 27,77% 25% 75% 16,66% 28,60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

â 
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5. RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A 
CALIFICĂRII PROFESIONALE, SEXE, MEDII DE REZIDENŢĂ 

a) rata de succes la examenul de bacalaureat, pe sexe, medii de rezidenţă (seria curentă) 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de bacalaureat : nr. absolventi reusiti la bacalaureat : nr. absolventi  
Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat: nr. absolventi reusiti la bacalaureat : nr. absolventi 
prezenti la bacalaureat 

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 45 17 96 56 59 

Pe sexe 
masculin 25 9 44 29 25 

feminin 20 8 52 27 34 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 14 5 28 9 13 

din alte localităţi, din care 31 12 68 47 46 

urban 11 3 24 16 13 

                        rural 20 9 44 31 33 

Reuşiţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi reuşiţi, din care: 7 0 1 3 3 

Pe sexe 
masculin 4 0 0 1 1 

feminin 3 0 1 2 2 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 2 0 0 2 2 

din alte localităţi, din care 5 0 1 1 1 

urban 1 0 0 0 0 

                        rural 4 0 1 1 1 

Prezentaţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi prezentaţi, din care: 11 1 7 3 3 

Pe sexe 
masculin 5 1 2 1 1 

feminin 6 0 5 2 2 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 3 0 1 2 2 

din alte localităţi, din care 8 1 6 1 1 

urban 1 0 3 0 0 

                        rural 7 1 3 1 1 

Ponderea 
absolvenţilor 
reuşiţi la 
examenul 
de 
bacalaureat  
% 

Pondere absolvenţi reuşiţi,  din care: 15,55% 0% 1,04% 5,35% 5,08% 

Pe sexe 
masculin 16% 0% 0% 3,44% 4% 

feminin 15% 0% 1,92% 7,40% 5,88% 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 14,28% 0% 0% 22,22% 15,38% 

din alte localităţi, din care 16,12% 0% 1,47% 2,12% 2,17% 

urban 9,09% 0% 0% 0 0 

                        rural 20% 0% 2,27% 3,22% 3,03% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul 
de 
bacalaureat 
% 

Procent promovabilitate, din care: 63,63% 0% 
14,28

% 
100% 100% 

Pe sexe 
masculin 80% 0% 0% 100% 100% 

feminin 50% 0% 20% 100% 100% 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este situată şcoala 66,66% 0% 0% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 
62,50% 

0% 16,66
% 

100% 100% 

urban 100% 0% 0% 100% 100% 
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                        rural 
57,14% 

0% 33,33

% 
100% 100% 

b) rata de succes la examenul de certificare a calificării profesionale N3, şcoala profesională, pe sexe, 

medii de rezidenţă (seria curentă) 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul absolventilor de  la sfârşitul anului şcolar. 
Procentul de promovabilitatea la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul celor inscrisi la examenul de certificare. 

1. MECANIC AUTO 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N3 LA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ - CALIFICAREA PROFESIONALĂ MECANIC AUTO 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 27 23 32 25 34 

Pe sexe 
masculin 27 23 30 21 34 

feminin 0 0 2 4 0 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

2 5 2 3 7 

din alte localităţi, din care 25 18 30 22 27 

urban 7 4 8 7 8 

                        rural 18 14 22 15 19 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 27 21 32 25 34 

Pe sexe 
masculin 27 21 21 21 34 

feminin 0 0 4 4 0 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

2 5 3 3 7 

din alte localităţi, din care 25 16 22 22 27 

urban 7 4 7 7 8 

                        rural 18 12 15 15 19 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de de 
certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 91,30% 100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 100% 100% 100% 100% 100% 

feminin 100% 100% 100% 100% 100% 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100% 100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 100% 100% 100% 100% 100% 

urban 100% 100% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 100% 

Procentul de 
promovabili 
tate la examenul 
de de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 95,45% 100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 100% 95,45% 100% 100% 100% 

feminin 100% 0% 100% 100% 100% 

după 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100% 100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 100% 94,11% 100% 100% 100% 

urban 100% 100% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 92,30% 100% 100% 100% 
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1. 2. TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N3 LA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ - CALIFICAREA PROFESIONALĂ TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 22 22 5 9 6 

Pe sexe 
masculin 22 22 4 7 6 

feminin 0 0 1 2 0 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

0 1 2 1 2 

din alte localităţi, din care 22 21 3 8 4 

urban 10 8 1 3 2 

                        rural 12 13 2 5 2 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 22 21 5 9 6 

Pe sexe 
masculin 22 21 4 7 6 

feminin 0 0 1 2 0 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

0 1 2 1 2 

din alte localităţi, din care 22 20 3 8 4 

urban 10 7 1 3 2 

                        rural 12 13 2 5 2 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 95,45% 100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 100% 95,45% 100% 100% 100% 

feminin 100% 0% 100% 100% 100% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100% 100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 100% 95,23% 100% 100% 100% 

urban 100% 87,50% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 100% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 95,45% 100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 100% 95,45% 100% 100% 100% 

feminin 100% 0% 100% 100% 100% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 
100% 100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 100% 95,23% 100% 100% 100% 

urban 100% 87,50% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 100% 
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3. SUDOR 
 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N3 LA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ - CALIFICAREA PROFESIONALĂ SUDOR 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 12     

Pe sexe 
masculin 12     

feminin 0     

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

0     

din alte localităţi, din care 12     

urban 5     

                        rural 7     

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 12     

Pe sexe 
masculin 12     

feminin 0     

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

0     

din alte localităţi, din care 12     

urban 5     

                        rural 7     

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100%     

Pe sexe 
masculin 100%     

feminin 100%     

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100%     

din alte localităţi, din care 100%     

urban 100%     

                        rural 100%     

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100%     

Pe sexe 
masculin 100%     

feminin 100%     

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100%     

din alte localităţi, din care 100%     

urban 100%     

                        rural 100%     
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4. CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE 
 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N3 LA 
ȘCOALA PROFESIONALĂ - CALIFICAREA PROFESIONALĂ CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 3 6    

Pe sexe 
masculin 1 0    

feminin 2 6    

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

3 4    

din alte localităţi, din care 0 2    

urban 0 1    

                        rural 0 1    

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 3 6    

Pe sexe 
masculin 3 0    

feminin 1 6    

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

2 4    

din alte localităţi, din care 3 2    

urban 0 1    

                        rural 0 1    

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 100%    

Pe sexe 
masculin 100% 100%    

feminin 100% 100%    

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100%    

din alte localităţi, din care 100% 100%    

urban 100% 100%    

                        rural 100% 100%    

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 100%    

Pe sexe 
masculin 100% 100%    

feminin 100% 100%    

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100%    

din alte localităţi, din care 100% 100%    

urban 100% 100%    

                        rural 100% 100%    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

c) rata de succes la examenul de certificare a calificării profesionale N4, liceu, pe sexe, medii de 

rezidenţă (seria curentă) 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul absolventilor de  la sfârşitul anului şcolar. 
Procentul de promovabilitatea la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul celor inscrisi la examenul de certificare. 

 
1. TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N4 LA 
LICEU, FILIERA TEHNOLOGICĂ PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN TRANSPORTURI 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care :   20 40 17 

Pe sexe 
masculin   8 19 6 

feminin   12 21 11 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  3 5 2 

din alte localităţi, din care   17 35 15 

urban   12 12 4 

                        rural   5 23 11 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care:   20 40 17 

Pe sexe 
masculin   8 19 6 

feminin   12 21 11 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  3 5 2 

din alte localităţi, din care   17 35 15 

urban   12 12 4 

                        rural   5 23 11 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care:   100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin   100% 100% 100% 

feminin   100% 100% 100% 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  
100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care   100% 100% 100% 

urban   100% 100% 100% 

                        rural   100% 100% 100% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care:   100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin   100% 100% 100% 

feminin   100% 100% 100% 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  
100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care   100% 100% 100% 

urban   100% 100% 100% 

                        rural   100% 100% 100% 
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2. TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N4 LA 
LICEU, FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN MECANIC PENTRU 

INTRETINERE SI REPARATII 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 45 17 20 16 18 

Pe sexe 
masculin 25 9 14 10 12 

feminin 20 8 6 6 6 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

14 5 9 4 0 

din alte localităţi, din care 31 12 11 12 18 

urban 11 3 2 4 6 

                        rural 20 9 9 8 12 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 31 13 20 14 14 

Pe sexe 
masculin 18 7 14 8 10 

feminin 13 6 6 6 4 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

10 3 9 4 0 

din alte localităţi, din care 21 10 11 10 14 

urban 7 2 2 3 4 

                        rural 14 8 9 7 10 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 68,88% 76,47% 100% 87,5% 77,80% 

Pe sexe 
masculin 72% 77,77% 100% 80% 83,30% 

feminin 65% 75% 100% 100% 66,70% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

71,42% 60% 
100% 100% 0 

din alte localităţi, din care 67,74% 83,33% 100% 83,33% 77,80% 

urban 63,63% 66,66% 100% 75% 66,70% 

                        rural 70% 88,88% 100% 87,5% 83,33% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 96,87% 92,85% 100% 100% 100% 

Pe sexe 
masculin 94,73% 100% 100% 100% 100% 

feminin 100% 85,71% 100% 100% 100% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 66,66% 
100% 100% 100% 

din alte localităţi, din care 95,45% 90,90% 100% 100% 100% 

urban 87,50% 66,66% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 



100 

 

3. TEHNICIAN MECATRONIST 

 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N4 LA 
LICEU, FILIERA TEHNOLOGICĂ PROFIL TEHNIC, CALIFICAREA TEHNICIAN MECATRONIST 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care :     24 

Pe sexe 
masculin     7 

feminin     17 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

    6 

din alte localităţi, din care     18 

urban     7 

                        rural     11 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care:     24 

Pe sexe 
masculin     7 

feminin     17 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

    6 

din alte localităţi, din care     18 

urban     7 

                        rural     11 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care:     100% 

Pe sexe 
masculin     100% 

feminin     100% 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  
  100% 

din alte localităţi, din care     100% 

urban     100% 

                        rural     100% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care:     100% 

Pe sexe 
masculin     100% 

feminin     100% 

după mediul 
de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

  
  100% 

din alte localităţi, din care     100% 

urban     100% 

                        rural     100% 

 
 

d) rata de succes la examenul de certificare a calificării profesionale N5, şcoala postliceală, pe sexe, 

medii de rezidenţă (seria curentă) 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul absolventilor de  la sfârşitul anului şcolar. 
Procentul de promovabilitatea la examenul de de certificare = totalul absolventilor promovaţi la examenul de 
certificare : totalul celor inscrisi la examenul de certificare. 
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE N5 LA 
ŞCOALA POSTLICEALĂ, CALIFICAREA TEHNICIAN OPERATOR MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 11 14 14 23 16 

Pe sexe 
masculin 10 12 8 15 11 

feminin 1 2 6 8 5 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

6 4 11 7 8 

din alte localităţi, din care 5 10 3 23 8 

urban 0 1 1 11 5 

                        rural 5 9 2 12 3 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 11 14 13 23 10 

Pe sexe 
masculin 10 12 7 15 7 

feminin 1 2 6 8 3 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

6 4 11 7 4 

din alte localităţi, din care 5 10 2 23 6 

urban 0 1 0 11 5 

                        rural 5 9 2 12 1 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 100% 92,85% 100% 62,50% 

Pe sexe 
masculin 100% 100% 87,50% 100% 63,60% 

feminin 100% 100% 100% 100% 60% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100% 
100% 

100% 50% 

din alte localităţi, din care 100% 100% 66,66% 100% 75% 

urban 100% 100% 0% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 33,3% 

Procentul de 
promovabili 
tate la 
examenul de 
de certificare 
% 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100% 100% 100% 100% 66,66% 

Pe sexe 
masculin 100% 100% 100% 100% 70% 

feminin 100% 100% 100% 100% 60% 

după mediul 
de rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100% 100% 100% 
100% 57,14% 

din alte localităţi, din care 100% 100% 100% 100% 75% 

urban 100% 100% 100% 100% 100% 

                        rural 100% 100% 100% 100% 33,3% 
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6. DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ŞCOLII, PROMOŢIA 2022 

(SITUAŢIA LA DATA DE 31.10.2022) 

     
 
      

Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (registru de evidenţă completat de secretariat 
prin chestionarea absolvenţilor la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi) 

        

Nivelul de 
calificare  

Domeniul 
de 

pregătire  
la şcoala 

profesional
ă 

Calificarea 

N
r.

ab
so

lv
en

ţi
 (

d
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n

ct
 p
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n
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i c
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u
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d

iil
e 
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n

g
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aţ
i 
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ac
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e 
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u
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 p
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ă 
fi
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că
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 c
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g
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aţ

i î
n
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o
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 (
A
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F

M
) 
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u
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 d
e 
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m
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d
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F
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  (
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g
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n
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u
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e 
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 c

ău
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re
a 

u
n

u
i l

o
c 

d
e 

m
u

n
că

) 

A
lt

e 
si

tu
aţ

ii 

O
b

se
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aţ
ii 

(p
re

ci
ză

ri
 s

u
p

lim
en

ta
re

 c
u

 p
ri

vi
re

 la
 

al
te

 s
it

u
aţ

ii,
 e

tc
.)

 

Şcoala profesională 
(niv.3) 

Mecanică 

Mecanic auto 35 3 11 0 8 0 13  

Tinichigiu 
vopsitor auto 

5 3 2 0 0 0 0  

TOTAL pentru nivelul  3 40 6 13 0 8 0 13  
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