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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, REFORMATOR

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

Şcoala este instituția care organizează trăirea unei experienţe de învăţare. Este libertatea de a merge ajutat şi
îndrumat. Este drumul dinspre întuneric spre lumină. Transformă oglinzile în ferestre şi le deschide larg spre mâine. 

Şcoala a fost întotdeauna mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor tradiţiei de la o generaţie la
cea următoare. Viaţa şi sănătatea societăţii umane depinde astăzi de şcoală într-o măsură şi mai mare decât în
trecut. […] Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca un specialist, ci ca o
personalitate armonioasă”, spunea, cu opt decenii în urmă, Albert Einstein şi cât adevăr ascund cuvintele sale… 

Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, şcoala a devenit, în timp, interfaţa în relaţia individ –
societate. Educaţia a fost dintotdeauna percepută ca o funcţie vitală a societăţii deoarece, prin educaţie, societatea
îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi
despre realitate. De la şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere
acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă transformare, să-i pregătească
pentru un viitor larg imprevizibil. 

În mediul şcolar, copiii trebuie încurajaţi să-şi descopere propria voce şi, în acelaşi timp, să-şi construiască o
imagine a sinelui bazată pe apreciere, demnitate şi valoare personală. Astfel, rolul şcolii este atât acela de a ajuta
individul  să-şi  dezvolte  identitatea,  cât  şi  acela  de a  promova înţelegerea diversităţii  şi  combaterea intoleranţei.
Ascendenţa profesională, precum şi modul de rezolvare a situaţiilor concrete de viaţă sunt două dintre cele mai
importante efecte pe care le produce şcoala în viaţa copiilor. 

Procesul educaţiei, care necesită răbdare, atenţie şi perseverenţă, trebuie în mod obligatoriu să se muleze pe
un caracter ales al educatorului. Nu este suficient doar să elaborăm enunţuri teoretice, ci este imperativ necesar să
proclamăm ce trăim, şi să trăim ceea ce spunem. Şcoala şi atitudinea dascălilor au o influenţă fundamentală asupra
modelării structurii psihologice a tinerilor. Nu putem abdica de la rolul de educator, deoarece prin ceea ce spunem şi
prin ceea ce facem influenţăm, voluntar sau involuntar, pe cei din jurul nostru. 

Educaţia primită în şcoală nu înseamnă doar pregătirea pentru ceva ce urmează să se întâmple, pentru viitorul
conturat, ea trebuie să-i ajute pe tineri să se integreze în prezent. Modul în care vor evolua vieţile lor depinde de
calitatea experienţelor trăite acum. De aici derivă şi marea responsabilitate a noastră, a cadrelor didactice. 

Periodic, vine un moment când tragem linie şi privim în urmă spre rezultatele trudei noastre. Trebuie să le
cunoaştem, să le analizăm cu obiectivitate  şi  exigenţă,  să gândim critic  şi  să pornim mai departe cu încredere
deplină în menirea noastră nobilă. 

Ne cunoaştem responsabilităţile. Ne asumăm menirea. Tot ce clădim cu gândul, cu ştiinţa noastră, cu sufletul
este doar pentru cei care ne cresc sub priviri şi ne aşteaptă călăuzirea, cărora le suntem modele. Dacă vom spori în
elevii noştri sentimentul de bucurie sau recunoştinţă, îl vom adăuga propriei vieţi. Şi nu trebuie să uităm: pe copii nu-i
învăţăm nici ceea ce vrem, nici ceea ce ştim, ci ceea ce suntem. 

Şcoala, în sine, poate face acest lucru!
Activitatea de învăţământ desfașurată în Liceul Tehnologic Mecanic în anul şcolar 2016 - 2017 a respectat

prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă elaborat de Guvernul României,  în sensul realizării reformei
educaţionale,  cu  accent  pe  dezvoltarea  competenţelor,  abilităţilor  şi  aptitudinilor  tinerilor.  Astfel,  s-a  urmărit
asigurarea unui sistem eucaţional  flexibil, cu mai multe opţiuni şi cu posibilitatea adaptării la cotidian şi la cerinţele
pieţei muncii. În acest context, unitatea a promovat constant principiile transparenţei, responsabilităţii şi diversităţii
culturale şi etnice.
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II. INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

II.1. Situația efectivelor de elevi pe niveluri și calificări profesionale, înscriși în anul școlar 2016-2017 (SC0)

Forma de
învățământ Filieră/ Profil/ Domeniu Calificare profesională

Nr. clase/ an de studiu
Anul I

IX
Anul II

X
Anul
III  XI

Anul
IV  XII

Anul V
XIII

Înv. primar 0,5/8 1/16 0,5/12 0,5/12 0,5/6

Înv. gimnazial 1/19 0,5/13 0,5/9 1/17
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Filiera Tehnologică 
Profil Tehnic
Domeniul Mecanică

Tehnician transporturi 1/30 1/24
Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 1/30 2/46 1/26

Tehnician prelucrări mecanice 1/30 1/17
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Filiera Teoretică 
Profil Real Științe ale naturii 1/45 1/55 2/39
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Mecanic auto 1/28 1/28 2/48

Tinichigiu vopsitor auto 1,5/43 1/31
Sudor 0,5/13

Industrie textilă și 
pielărie Confecționer produse textile 0,5/10 0,5/6

Programul “A
doua șansă”

Mecanică 1/29 2/47 2/30 2/19

Școala
postliceală Mecanică Tehnician operator mașini cu 

comandă numerică 1/28

TOTAL: 36 clase / 814 elevi 7,5 /
195

7.5/
199

10 /
214

6,5/
111

4,5 /
95

Distribuția efectivelor de elevi din anul școlar 2016-2017 pe forme de învățământ
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Forma de
învățământ Perioada

Număr elevi
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Primar
2015-2016 62 4 4 1 1 1 - 59
2016-2017 54 1 1 1 1 3 - 49

Gimnazial
2015-2016 58 3 3 - 12 2 - 44
2016-2017 58 - - - 16 3 - 39

Liceu zi
2015-2016 16 - - - - 1 3 12
2016-2017 0 - - - - - - -

Școala 
profesională 

2015-2016 172 3 2 - 29 - - 142
2016-2017 207 2 1 1 20 5 5 175

Liceu seral 2015-2016 208 9 2 - 11 2 52 136
2016-2017 203 7 3 - 18 12 27 142

Liceu frecvență
redusă

2015-2016 160 1 2 - 20 - 40 101
2016-2017 139 3 1 - 27 1 - 109

„A doua 
șansă”

2015-2016 107 - 1 - 2 4 22 80
2016-2017 125 - 3 - 12 3 14 99

Școala 
postliceală

2015-2016 34 - - - 1 4 9 20
2016-2017 28 - - 8 7 13

Total
2015-2016 817 20 14 1 76 14 126 594
2016-2017 814 13 9 2 94 35 53 626
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NUMĂRUL ELEVILOR ȘCOLARIZAȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

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

Clasele din învățământul primar și cel gimnazial au avut și în anul școlar 2016-2017  efective foarte mici,
ceea ce a determinat menținerea învățământului simultan.
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Se observă,  la  toate  formele  de  învățământ,  scăderi  ale  efectivelor  la  sfârșitul  anului  școlar,  față  de
începutul  anului  școlar,  din  următoarele  cauze:  transfer  la  alte  unități  (13),  abandon  școlar  +  retrageri  (35),
exmatriculări (53) și repetenție (94). Cele mai drastice pierderi s-au înregistrat la învățământul gimnazial - 32,75% din
înscriși și la școala postliceală - 53,57%.  

Per total, efectivele au scăzut cu 197 de elevi adică echivalentul a 7 clase (cu 28 elevi/ clasă). Pierderile se
mențin la valori foarte ridicate, chiar dacă ele sunt în scădere față de anul școlar anterior, când efectivele au scăzut
cu 223 de elevi, adică echivalentul a 8 clase.

Evolutia efectivelor de elevi in ultimii ani scolari

Analiza comparativă a efectivelor de elevi înscriși în unitate în ultimii ani școlari:

Caracteris
tici

an școlar
Concluzii

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Nr. clase 32 32 36 36 Se constată o creștere ușoară  a 
efectivelor de elevi, în condițiile menținerii
numărului de clase; nr. mediu de elevi pe 
clasă este și el în creștere față de anul 
școlar anterior, dar comparabil cu anii 
2013-2014 și 2014-2015

Nr. elevi 751 690 736 814

Nr. mediu
elevi/ clasă 23.46 21.56 20.44 22.61

II.2 Situaţia la învăţătură la sfârşitul  anului şcolar 2016 -2017, comparativ cu 2015-2016

Niveluri de învățământ
Media generală cuprinsă în intervalul: Procent

promovabilitate 
unitate școlară%500 - 699 700 - 899 900 - 1000

Învățământ
primar

2015-2016 21 (36,84%) 11 (19,29%) 25 (43.87%) 93,44%
2016-2017 20 (40,81%) 14 (28,58%) 15 (30,61%) 98%

tendințe     4.56%

Învățământ
gimnazial

2015-2016 15 (45,45%) 15 (45,45%) 3 (9,10%) 57,89%
2016-2017 17 (43.58%) 18 (46,15%) 4 (10.27%) 70.9%

tendințe     13.01%

Învățământ
profesional

2015-2016 79 (69,29%) 35 (30,71%) 0 (0%) 66,28%
2016-2017 127 (72.57%) 47 (26.85%) 1 (0.58%) 89.74%

tendințe      23.46%

Învățământ
liceal seral

2015-2016 57 (46,72%) 64 (52,45%) 1 (0,83%) 87,82%
2016-2017 83 (58.45%) 59 (41.55%) 0 88.75%

tendințe     0.93 %

Învățământ
liceal FR

2015-2016 54 (59,34%) 37 (40,66%) 0 (0%) 75,21%
2016-2017 90 (82.56) 19 (17.44%) 0 80.14%

tendințe   Stationar  4.93%

A doua șansă
2015-2016 51 (68,91%) 23 (31,09%) 0 (0%) 90,24%
2016-2017 89 (89.89%) 10 (10.11%) 0 89.18%

tendințe   Stationar  1.06

Şcoala
postliceală

2015-2016 2 (10%) 18 (90%) - 100%
2016-2017 3 (23.07%) 8 (61.53) 2 (15.40%) 100%

tendințe   

Total
2015-2016 288 (55,06) 206 (39,38) 29 (5,56) 77,71%
2016-2017 429 (68.53%) 175 (27.95%) 22 (3.52%) 86.94%
tendințe     9.23%

Calitatea rezultatelor obținute de elevii școlii în anul școlar 2016-2017 poate fi apreciată și astfel:

Calificativul Medii 
Procent an scolar (%)

2015-2016 2016-2017
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Slab/ mediocru 5.00 - 6,99 55,06 68.53
Bun 7.00 - 8,99 39,38 27.95
Foarte bun 9.00 – 10 5,56 3.52

Concluzii:
Se constată o creştere accentuată a mediocrităţii, în detrimentul rezultatelor bune şi foarte bune.
Se impune ca această balanţă să se modifice, iar rezultatele bune să crească în anul școlar 2017-2018, cu

condiția ca ele să reflecte cu exactitate nivelul de cunoștințe al elevilor și nu lejeritatea în notare a cadrelor didactice.

Evoluţia procentului de promovabilitate în ultimii 5 ani şcolari/ forme de învăţământ
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Tendinţe:
 Se constată creșterea procentului de promovabilitate la toate formele de învățământ, cu excepția programului

A doua șansă (care este în scădere)
 La nivel de unitate, procentul de promovabilitate a crescut cu 9,23 % comparativ cu anul școlar anterior,

ceea ce indică o creștere  a interesului și a eforturilor depuse de elevii și cadrele didactice ale școlii. Acesta se
situează însă la o valoare mai mică decât procentul de promovabilitate pe județ, în valoare de  90.26%

II.3. Starea disciplinară a elevilor
În anul școlar 2016-2017 s-au înregistrat următoarele absențe:

Forma de învățământ
Absențe

Media abs. nemotivate/ elev/
formă de învăţământ/ an școlar

total motivate nemotivate unitate judeţ
Învățământ primar 2268 219 2049 41,81 10.47
Învățământ gimnazial 7626 2501 5125 131,41 22.19
Învățământ profesional 11525 6367 5158 29,47 64.92
Învățământ liceal seral 11626 6920 4706 33,14
Învățământ liceal 
frecvență redusă 291 18 273 2,50

Şcoala postliceală 123 0 123 9,46
Programul A doua șansă 4117 1940 2177 21,98

TOTAL 37576 17965 19611 31,32 19.04

Media absențelor/ elev/ an școlar din unitatea noastră școlară a fost de 31,32 abs/elev, valoare mare, cu
mult peste media pe județ, de 19,04 abs/elev. 

Îngrijorătoare este media la gimnaziu, de  131,41 abs/elev; chiar dacă această valoare este influențată de
absențele celor 3 elevi în abandon și a celor 16 elevi declarați repetenți (majoritatea datorită mediei la purtare sub 6,
tot datorită absenteismului), ea trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru tot personalul didactic al școlii.

Absența de la cursuri a elevilor a fost sancționată conform ROFUIP. Astfel s-au aplicat următoarele sancțiuni:
 scăderea notei la purtare (medii intre 7 – 9.99) pentru 258 elevi. 
 scăderea notei la purtare (medii sub 7) pentru 33 elevi. 
 68 preavize de exmatriculare, 
 53 exmatriculari 

Pierderile şcolare se menţin la cote ridicate,  şcoala pierzând 197 de elevi,  faţă de 208 în anul  şcolar
anterior. Spre deosebire de tendinţa anilor anteriori, când absenteismul era pregnant numai la gimnaziu, în anul
şcolar 2016-2017 se constată o creştere accentuată la liceul seral, şcoala postliceală şi la şcoala profesională. La
celelalte forme de învăţământ abandonul este staţionar.
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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;
 motivaţia scăzută pentru şcoală.

 La liceul seral şi şcoala postliceală: elevii 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: 
Este necesară o acţiune concertată a tuturor  factorilor educaţionali:  şcoală, familie,  comunitate, organe şi

instituţii cu atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea unui climat social sănătos. 
Se impune: implicarea tuturor cadrelor didactice din şcoală în 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.

II.4  Rezultatele evaluărilor externe 

a) Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

În  anul  şcolar  2016-2017,  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-2017 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 desfăşurării EN-2017 aprobat prin OMENCŞ nr. 5074 din 31.08.2016. 

La Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a din Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina, în 
anul şcolar 2016 - 2017, au participat:

 Clasa a II-a

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi
Limba română scris 11 6 5
Limba română citit 11 8 3
Matematică 11 6 5

 Clasa a IV-a

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi
Limba română 7 5 2
Matematică 7 7 0

 Clasa a VI-a

Disciplina/ elevi înscrişi prezenţi absenţi
Limba română 13 (din care 1 elev cu CES) 11 2
Matematică şi ştiinţe 13 (din care 1 elev cu CES) 10 3

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. Rezultatele
individuale obţinute la EN nu au fost afișate, nu au fost comunicate public și nu au fost înregistrate în catalogul
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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 2017

Anul şcolar Număr elevi înscrişi Număr elevi prezenţi Număr elevi reuşiti
Procent de

promovabilitate
unitate Judeţ

2015-2016 3 3 1 33,33 %
2016-2017 2 2 2 100 % 87,60%

Rezultate obţinute pe discipline:
 Limba română: 1 notă de 6,70 şi 1 notă de 9,35. Procentul de promovabilitate înregistrat de şcoală a fost de

100%, faţă de procentul pe judeţ de 94,15%
 Matematică: 1 notă de 4,10 şi 1 notă de 8,30. Procentul de promovabilitate înregistrat de şcoală a fost de

50%, faţă de procentul pe judeţ de 79,09%
Aprecieri

 Deşi procentul de promovabilitate este excelent, el nu este concludent deoarece numărul absolvenţilor de
clasa a VIII-a participanţi la Evaluarea naţională este extrem de mic

 Ne dorim sa 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 recomanda: 
 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. 
Situaţia comparativă a procentului de promovabilitate la Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a,

an scolar 2016 – 2017: 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 septembrie  2017

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala profesională de 3 ani

Nivel 3 de calificare 
(pe ambele sesiuni)

Nr. elevi
Promovabilitate

școală [%]Inscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși

Calificarea: Mecanic auto 40 39 1 39 0 97,50%
Calificarea: Tinichigiu 
vopsitor auto  1 1 0 1 0 100%

TOTAL 41 40 1 40 0 97,56%
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 nivel 4 cu absolvenţii  liceului tehnologic, seral – sesiunile iunie și septembrie  2017

NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu Tehnologic

Nivel 4 de calificare  
(pe ambele sesiuni)

Nr. elevi
Promovabilitate

școală [%]Inscrişi Prezenți Absenți Promovați Respinși

Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 22 22 0 22 0 100%

 Tehnician transporturi 20 20 0 20 0 100%
TOTAL 42 42 0 42 0 100%
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Absolvenţii  clasei a XIII-a liceu tehnologic seral au dovedit că au dobândit  abilităţi,  cunoştinţe, deprinderi,
dezvoltând  şi  o  serie  de  abilităţi  cheie  transferabile  cuprinse  în  Standardul  de  Pregătire  Profesională  specific
calificărilor de nivelul 5.

Ei au fost evaluaţi astfel:
- calificativ EXCELENT: 9 absolvenţi
- calificativ FOARTE BINE: 16 absolvenţi
- calificativ BINE: 17 absolvenţi
Ne dorim ca, în anul şcolar 2017-2018, ponderea calificativelor EXCELENT să crească.
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d) Bacalaureat 2017
 Situaţia numerică a tuturor candidaţilor, situaţia elevilor promovaţi pe tranşe de medii:

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017

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 0 0 0 0 0 0 -
Seral 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 100%
FR 4 2 2 0 2 2 0 0%

Serii
anterioa

re

Zi 4 4 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 50%
Seral 3 2 1 0 2 2 0 0%
FR 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 14 11 3 0 6 5 1 5 45,45%

Bacalaureat  sesiunea august 2017

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 0 0 0 0 0 0 -
Seral 2 0 0 0 0 0 -
FR 4 2 0 0 2 2 0 0%

Serii
anterioa

re

Zi 2 1 0 0 1 1 0 0%
Seral 2 1 0 0 1 1 0 0%
FR 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 10 4 0 0 4 3 1 0 0%

 Situaţia elevilor promovaţi pe probe, în sesiunea iunie-iulie 2017

Procent promovabilitate/
disciplina

Proba Ea Proba Ec Proba Ed
Lb. romana Matematica Fizica Biologie Chimie

Serie curentă 100%
Zi: -

80,00%
Zi: -

-
Zi: -

80,00%
Zi: -

-
Zi: -

Seral: 100% Seral: 100% Seral: - Seral: 100% Seral: -
FR:  100% FR:  50% FR: - FR: 0% FR: -

Serii anterioare 75%
Zi: 75%

50%
Zi: 75%

0%
Zi: -

66,66%
Zi: 66,66%

50%
Zi: 100%

Seral: 0% Seral: 0% Seral: 0% Seral: - Seral: 0%
FR: - FR: - FR: - FR: - FR: -
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Pentru promoția curentă 
 absolvenții clasei XIIIS2 au fost pregătiți de: lb. Romana – Cîrciu Carmen (100%), Matematica – Georgescu Ionuț (100%)
 absolvenții clasei XIIIFR au fost pregătiți de: lb. Romana– Cîrciu Carmen și Comșa Rozina (100%), Matematică – Petrache Florin (50%) , Biologie – Manolache Elena (0%)

Sesiuni
BAC 2017

IUNIE-IULIE AUGUST
Procent
promova
bilitate

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Nr. elevi
reusiti

Procent
iunie iulie

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Nr. elevi
reusiti

Procent
august

LTM 14 11 0 6 5 45,45 8 3 0 3 0 0 38,48
PRAHOVA 78,18 30.06 70.08

Notă: 
Procentul de promovabilitate la nivel de județ în sesiunea iunie-iulie, a fost de 78,18%, dar numai pe filiera Tehnologică, ca și în cazul absolvenților Liceului Tehnologic Mecanic, a fost de 61,41%.
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Concluzii
 procentul de promovare de 38,46% (cumulat pe cele două sesiuni) este comparabil cu procentul de promovare

din anul anterior (40%). 
 Prin comparaţie cu  procentul mediu pe judeţ însă, procentul este mult mai mic 
 Cele  mai  bune  procente  de  promovabilitate  s-au  înregistrat,  în  prima  sesiune,  din  promoţia  curentă,  la

disciplinele: Limba română: 100%, Matematică: 80 %, Biologie 80%, ceea ce denotă seriozitate  în pregătire la
aceste discipline, seriozitate care pleacă, în primul rând de la cadrul didactic.  

 Niciun elev nu s-a înscris, în prima sesiune la proba Ec – Fizică sau Chimie.
 Procentul  scăzut,  per total,  se datorează elevilor  din serii  anterioare (rezultate care nu pot  fi  influenţate  de

şcoală). Absolvenţii din serie curentă s-au dovedit bine pregătiţi, dar numărul celor înscrişi a fost foarte redus. 
O posibilă motivaţie este:
 dezinteresul  elevilor  pentru  pregătirea  examenului  (participare  sporadică  la  orele  de  pregătire  suplimentară

organizate de școală, iar în unele cazuri, chiar la orele de curs);
 stăpânirea în insuficientă măsură a cunoștințelor minime;
 absenţa motivaţiei şi deprinderii de a se informa, a studia sistematic, etc .
 absența sprijinului familiei pentru mulți absolvenți, aceștia fiind nevoiți să lucreze după orele de curs, pentru a-și

asigura subzistența.

II.5 Învățământul de performanță.

Olimpiadele şi concursurile pe discipline de învăţământ şi meserii,  competiţii care ar fi trebuit să constituie
factori complementari în organizarea instruirii elevilor și să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor şi aprofundarea
studiilor, s-au dovedit obstacole grele pentru elevii noștri. 

Se constată lipsa participării elevilor la olimpiadele ce s-au organizat pentru disciplinele de cultură generală.
Mai mult decât atât, se poate observa și o scădere a participării la concursurile organizate la nivel naţional/ judeţean
pe alte teme de interes (sănătatea şi securitatea muncii, ecologie, etc).

Pentru aceste categorii de competiţii, o justificare posibilă ar fi faptul că unitatea nu mai şcolarizează elevi în
învăţământul liceal de zi. 

Există semnale că începând cu anul şcolar 2017-2018 se vor organiza şi concursuri pe meserii, concursuri la
care Liceul Tehnologic Mecanic va putea fi reprezentat semnificativ.

III. EDUCAŢIA PERMANENTĂ

Priorităţi de intervenţie şi dezvoltarea de politici din perspectiva acestor provocări: 
 Educaţia  permanentă  reprezintă  totalitatea  activităţilor  de  învăţare  realizate  de  fiecare  persoană  pe

parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale în scopul formării sau dezvoltării competenţelor
dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială, ocupaţională.

 Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale
 Finalităţile  principale  ale  învăţării  pe  tot  parcursul  vieţii  vizează  dezvoltarea  plenară  a  persoanei  şi

dezvoltarea durabilă a societăţii.

III. 1. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

Obiectivele urmărite:
1. dezvoltarea  personalităţii  elevilor  în  vederea  dobândirii  de  abilităţi  şi  competenţe  care  să  le  asigure  o

integrare eficientă  în grup şi în viaţa comunităţii,
2. organizarea raţională a timpului liber al elevilor, pentru menţinerea capacităţii de muncă a acestora,
3. utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane din şcoală,
4. creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale.
5. asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
6. redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact

Programe şi acţiuni reprezentative
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1) Activitati extraşcolare şi extracurriculare:
 Activităţi  de  voluntariat  la  nivelul  comunităţii  locale,  în  colaborare  cu  Consiliul  Local  şi  cu  Primăria

municipiului Câmpina: campanii de Plantare de pomi,   de curăţenie “Ziua curăţeniei”; elevii au participat la
proiectul național ”LET’ S DO IT, ROMANIA!”

 Ziua Internaţională a Educaţiei - Activităţi educative, Comșa Rozina, Brînzescu Andreea, Georgescu 
Claudia, Andone Maria, Cîrciu Carmen

 Serbare: 8 Martie-ziua internațională a femeii - Comșa Rozina, Andrei Dănuț
 Scriitori importanți sărbătoriți în luna martie - Cîrciu Carmen, Brînzescu Andreea, Dumitru Florentina
 Săptămâna ”Școala Altfel”!
 Serbare ”Vis de adolescent” - Comșa Rozina, Andrei Dănuț
 Serbare de Crăciun - activitate desfășurată cu elevii claselor V-VIII-XM2 - Comșa Rozina, Andrei Dănuț,

Georgescu Claudia 
 „Dor de Eminescu” – activitate desfășurată cu elevii claselor V-VIII –Comsa Rozina
 ”De ce iubim Dragobetele?” - atelier de creație - Comșa Rozina, Brînzescu Andreea, Cîrciu Carmen
 Ziua Copilului - De 1 Iunie  copilăria ne zâmbește !
 Ziua Mediului
 Excursie la București: Muzeul Național Cotroceni, Muzeul ”Grigore Antipa”, Grădina Zoologică Băneasa
 Participarea la Târgul Meșteșugăresc şi Atelierul de creație, manifestări organizate de Primăria Câmpina
 Festivităţi pentru deschiderea (Sună clopoțelul!) şi încheierea anului şcolar (predarea cheii).

2) Comemorări -  Ziua Armatei, Ziua Naţională a României,  Ziua Eroilor, Ziua Culturii  Naţionale,  “9Mai - o triplă
semnificaţie:  ziua  Europei,  independenţa  de  stat  a  României,  victoria  Naţiunilor  Unite”,  514  ani  de  atestare
documentară a Municipiului Câmpina: depuneri de coroane la monumentul eroului necunoscut, simpozion,  careu
festiv, înmânarea diplomelor de “Cetăţean al municipiului Câmpina” elevilor care au implinit 18 ani (localnici)

CONCLUZII PRIVIND CALITATEA ACTIVITĂŢILOR:

PUNCTE TARI
 experiența în domeniul activității educative școlare și extrașcolare;
 colaborarea bună a cadrelor didactice;
 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 existența parteneriatului;
 experiențe pozitive în ceea ce privește dezvoltarea personală a elevilor;
 toţi diriginţii s-au implicat în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 
 în  majoritatea  cazurilor  s-au  manageriat  eficient  situaţiile  de  indisciplină  sau  de  absenteism  şcolar

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate);

PUNCTE SLABE
 minimalizarea activității de către o parte din elevi și de către părinți;
 activitățile de tip ”excursie” nu s-au putut realiza din cauza faptului că elevii noștri nu pot suporta financiar

contravaloarea transportului, deși oferte în ceea ce privește vizitarea unor obiective turistice au fost;
 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; 
 dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar;
 exista încă elevi cu manifestări violente şi comportamente agresive.

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PROPUSE PENTRU DOMENIILE DEFICITARE  
 diversificarea  activităţilor  şi  participarea  elevilor  școlii  la  activități  extrașcolare  și  manifestări  publice

organizate;
 valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;
 discuții și activități cu părinții;
 adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor şi îmbinarea activităţilor curriculare cu

cele extracurriculare;
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 informarea şi implicarea mai activă a familiei în prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor, în viaţa şcolii.
 monitorizarea stării disciplinare şi aplicarea sancţiunilor conform regulamentului;
 atragerea de sponsori în vederea organizării unor excursii  atractive pentru elevii  cu venituri  reduse şi

pentru acordarea de premii în cadrul concursurilor organizate în cadrul Săptămânii altfel.

III.2. Parteneriat şi 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, Univ. Valahia Târgoviste, Universitatea
Transilvania Braşov) 

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  un 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 2016-2017 unitatea şcolară a colaborat cu: SC IATSA CÂMPINA SA, SC IOANA SRL,  SC
CARONE AUTO SERV SRL, SC CONFIND SRL, SC AVE SERVICE SRL, SC LARS AUTO SRL, SC GISTEL SRL,
SC ENACHE BEST SERVICE SRL, SC LARS AUTO SRL.

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:
 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 (Balul bobocilor, serbări);

 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
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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
 

IV. STRUCTURA PERSONALULUI ANGAJAT

Liceul  Tehnologic  Mecanic,  Municipiul  Câmpina,  ca  instituţie  publică  complexă  aflată  în  subordinea  ISJ
Prahova si MEN, a funcţionat în anul  şcolar 2016-2017 după o organigramă aprobată prin Statul de funcţii existent la
01.10.2016, stat de funcţii ce a cuprins un număr total de 67,79 posturi, din care 2 posturi de conducere (director –
prof. Androne Vasile, director adjunct – prof. Budileanu Anetuţa în perioada septembrie – decembrie 2016, respectiv
prof. Badea Tatiana în perioada ianuarie – august 2017)

Situaţia operativă la începutul anului şcolar 2016-2017 (SCO) se prezintă astfel :

Categorie profesională Nr. posturi Nr. persoane încadrate
Personal didactic 48,79 48 (71,65%)
Personal didactic auxiliar 6 6 (8,95%)
Personal nedidactic 13 13 (19,40%)
Total 67,79 67

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

TOTAL 6

Structura personalului nedidactic: 6 îngrijitoare, 2 muncitori calificaţi pentru întreţinere, 4 paznici şi 1 fochist.

IV. 1. Structura personalului didactic, an şcolar 2016-2017

 Norme didactice în şcoală/ Personal didactic angajat:

Indicator total
Distribuţia pe forme de învăţământ

primar gimnazial
liceal

postliceal profesio
nal

“A doua
şansă”seral FR

Total număr de 
posturi didactice/ 
nr. persoane

48,79/
48 3,22/ 3 5,28/ 6 13/ 12 4/ 3 1,50/ 1 13/ 15 8,79/ 8

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

Total
Gradul I Gradul II Definitivat Debutanti Necalificaţi

Titulari
Cu norma de baza

in unitate 20 5 4 0 0 29 (60,41 %) 30
(62,50%)Completare de

norma, PCO 1 0 0 0 0 1 (2,10%)

Suplinitori
Cu norma de baza

in unitate 1 1 1 2 0 5 (10,41%) 9
(18,75%)Completare de

norma, PCO 1 1 1 1 0 4 (8,33%)

Asociati

Inregistrat ca
persoana la LTM 0 0 0 0 0 0 (0%) 3

(6,26%)
Inregistrat ca

persoana in alta
unitate

3 0 0 0 0 3 (6,26%)

Pensionari PCO 4 1 1 0 0 6 (12,49%) 6
(12,49%)

Total 30
(62,50%)

8
(16,66%)

7
(14,58%)

3
(6,26%)

0
(0%) 48 48

Structura personalului didactic. 
Formare profesionala 2016-2017

30

8 7

3

grad didactic I grad didactic II
definitivat debutant

Structura personalului didactic. Statut 
profesional 2016-2017

30
9

3
6

titulari suplinitori asociati pensionari

IV. 2. Formarea şi dezvoltarea profesională

Obiectivele comisiei:
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 perfecţionare şi  susţinere 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
 Echivalarea în CPT a gradelor didactice obţinute în cursul anului şcolar 2015-2016 (Roman Bianca, Cîrciu

Carmen şi Ţigănuş Adela)
 Înscrierea şi participarea la cursuri de formare organizate de: 

o CCD  Prahova:  “Instruirea  responsabililor  cu  formarea  continuă din  învăţământul  preuniversitar”
(responsabilul comisiei, prof. Brînzescu Andreea Claudia);

o de alţi formatori acreditaţi 
 SC  Emafil  Profesional  SRL-D:  ”Leadership  în  organizaţiile  şcolare”  (4  cadre  didactice:

Androne Vasile, Badea Tatiana, Budileanu Anetuţa, Manta Maria)
 S.C. School Consulting S.R.L.- “Formator” (4 cadre didactice: Cîrciu Carmen, Georgescu C.,

Brînzescu Andreea Mişcă Florina)
 Susţinerea de inspecţii pt. grade didactice
 Participarea  şi  promovarea  probei  de  selecţie  organizată  de  ISJ  Prahova  pentru  constituirea  Corpului

Naţional de Experţi în Management Educaţional (prof. Cîrciu Carmen)
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 Participarea cadrelor didactice la 
o concursuri

 Concursul naţional de lucrări ştiițifice “O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea”,
ediţia a V-a, la Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti (Androne V., Manta M., Badea
T., Budileanu A., Stoicescu C.);

 Concursul judeţean multidisciplinar “Alexandru Tudor Miu”, ediţia a V-a, la Liceul Tehnologic
Energetic Câmpina (Petrescu G, Spînu C, Petrache Florin, Budileanu Anetuţa)

o simpozioane:
 Simpozionul Regional “Educaţie şi calitate în şcoală”, ed. a XI-a – Şc. Gimnazială „Sfânta

Vineri” Ploieşti (Petrescu G, Spînu C)
 Simpozion Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”-Colegiul

“Ştefan Odobleja” Craiova (Petrescu G, Spînu C)
 Studii  universitare:  Facultatea  de  Ştiinţe  Umaniste  –  Secţia  Istorie,  anul  III  (obţinerea  altei  specializări,

complementară celei iniţiale: istorie de către d-na prof. Ţigănuş Adela);
 participare la examene si olimpiade scolare in calitate de asistenti si evaluatori .

Situaţia înscrierii la grade didactice în anul şcolar 2016-2017:
 1 cadru didactic, Manolache Elena a promovat examenul de definitivat
 2 cadre didactice, Brînzescu Andreea şi Comşa Rozina au promovat examenul de gr. did. II
 1 cadru didactic, Popa Cosmin a promovat examenul de gr. did. I
 1 cadru didactic (Roman Bianca)  s-a preînscris la  examenul de gr. did. I şi alte 2 cadre didactice (Stan

Gratziela şi Dragomir Cristinel s-au înscris la examenul de gr. did. I), urmând ca acestea să se finalizeze în
anul 2020, respectiv 2019 

Exemplu de buna practică:
D-nele prof. Petrescu Gabriela şi Spînu Cecilia au implementat în acest an şcolar 2 programe educaţionale

adresate elevilor, în parteneriat cu Junior Achievement România:
 Cl. a X-a M2 (15 elevi) – „Succesul profesional” – prof. Petrescu Gabriela
 Cl. a X-a M3 (12 elevi) – „Economia şi succesul” – prof. Spînu Cecilia

Elevii au primit de la JAR materiale care le-au oferit informaţii şi cunoştinţe despre funcţionarea mecanismelor
economiei de piaţă, importanţa educaţiei în realizarea unei cariere şi impactul economiei asupra viitorului lor.

Materialele  au  fost  dezbătute  cu  profesorii  coordonatori;  ele  au  vizat  formarea,  în  timp,  a  unor  abilităţ,
dezvoltarea  atitudinilor  antreprenoriale.  În  anumite  etape,  conform  unui  grafic  prestabilit,  elevii  au  completat
chestionare on-line pe tematica abordată şi  au primit  feed-back,  un anumit  punctaj,  iar  la sfârşitul  programului,
diplome  de  participare.  În  acest  fel,  elevilor  le-a  fost  oferit  un  alt  gen  de  învăţare,  care  încurajează  spiritul
competiţional,  calitatea  şi  responsabilitatea.  Putem  aprecia  ca  implementarea  acestor  programe  reprezintă  o
alternativă de formare atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice implicate, demnă de multiplicat.
Puncte tari:
 Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice şi la activităţile organizate de ISJ Prahova-CCD Prahova
 În şcoală există acum 5 membri în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, ceea ce ilustrează

profesionalismul cadrelor didactice şi dorinţa crescândă de implicare în problemele specifice educaţiei 
 Susţinerea de inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, unde s-au obţinut numai note de 10
 Experienţa cadrelor didactice din unitate este cunoscută la nivel judeţean/ naţional prin intermediul lucrărilor

prezentate la concursuri, respectiv prin publicarea acestora
 Introducerea programelor educaţionale, în parteneriat cu JA Romania, la nivelul şcolii profesionale
 Realizarea de activităţi metodico-ştiinţifice în cadrul comisiilor metodice şi cadrul ariilor curriculare 

Puncte slabe:
 Numărul mic al cadrelor didactice care s-au înscris la cursuri  de formare prin CCD, programe acreditate de

CNFP (toate cursurile se plătesc)
 Nu s-au desfăşurat ore deschise la diferite discipline
 Mai  există  cadre  didactice  care  nu  şi-au  întocmit  portofoliul  profesional,  în  conformitate  cu  procedura

operaţională LTM-PO.2.028 “Realizarea si gestionarea portofoliilor profesionale personale”

Măsuri de îmbunătăţire propuse pentru domeniile deficitare:
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 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.

                                                                                   

V. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

V.1. Resurse financiare şi materiale
Echipa manageriala a avut ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse financiare care au contribuit la

îmbunătăţirea bazei materiale şi la acoperirea necesităţilor  de ordin educaţional .

 ELEVI
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 2016 - 2017 s-a alocat pentru unitatea noastră suma de 3.814.980 lei provenind: de la bugetul
de stat 349.540 lei şi de la bugetul local 3.465.440 lei, pentru un număr de 816 de elevi.

2. Burse şcolare
În anul şcolar 2016-2017 s-au derulat următoarele programe:

 BURSE PROFESIONALE – pentru un număr de 186 de elevi în valoare de 295.364 lei;
 BURSE - pentru un număr de 44 elevi: de ajutor social – 39 elevi, bursă de boală - 1 elev, bursă de

merit 4 elevi, bursă de studiu - 1 elev;
3. Alocaţiile au fost acordate unui număr de 301 elevi.
4. Transport elevi: suma alocată în anul şcolar 2016-2017 pentru 112 elevi: 54.176 lei
5. Manuale şcolare în regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru elevii din învăţământul obligatoriu. 
6. Rechizite : au fost acordate 40 pachete de rechizite. 
7. Programul  guvernamental  „Lapte  şi  corn”  de  care  au  beneficiat  eleviii  din  învăţământul  primar  din

învăţământul gimnazial.

 PERSONALUL UNITĂŢII ŞCOLARE
Transport cadre didactice: suma alocata pe an scolar 2014-2015: 37.114 lei (25 persoane)

 VENITURI PROPRII
Veniturile proprii obţinute în anul şcolar 2016-2017 au fost în valoare de 22.083 lei: din chirii: 19.101 lei, de la

şcoala de şoferi 2.982 lei .

V. 2. DOTĂRI
În anul şcolar 2016 – 2017 unitatea şcolară şi-a îmbogăţit baza materială cu: manuale, articole şi materiale

sportive, mobilier şcolar, videoproiector – 2 bucăţi, ecran de proiecţie – 2 bucăţi, imprimante multifuncţionale – 3
bucăţi, sistem audio pt. amfiteatru – 1 bucată, flipchart – 1 bucată, aparatură de lucru pentru atelierele de instruire
practică şi pentru atelierul de întreţinere. 

V.3. LUCRĂRI DE REPARAŢII
În anul scolar 2016 – 2017 s-au realizat :

- lucrări de reparaţii şi zugrăvire, vopsitorii şi montare parchet la amfiteatru, etaj I corp A, in valoare de 5.922 
lei.

- lucrări de reparatii, zugravire si vopsire la casa scării şi etaj I, corp C, în valoare de 18.192 lei.
- Lucrări de reparaţii şi zugrăveli interioare la 6 săli de clasă, etaj I, corp C, în valoare de 21.810 lei
- Lucrări de montat burlane corp A, C şi D, sala de sport şi centrala termică, în valoare de 25.384 lei.
- Înlocuire tablouri electrice de 220V la sala de sport şi corpA, în valoare de 3.094 lei
- Lucrări de ignifugare corp A, sala de sport şi centrala termică, în valoare de 8.740 lei
- Lucrări de placare cu gresie corp A, hol parter, hol et. I – cancelarie, scara dintre etaje, în valoare de 3.567 

lei
Valoarea totală a lucrărilor de reparaţii a fost de 86.709 lei, sumă alocată din veniturile bugetului local.

VI. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
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VI. 1. Mediul de învăţare
Organizarea  procesului  didactic  se  realizează  în  spaţii  de  învăţământ  corespunzătoare,  ce  îndeplinesc,

condiţiile ergonomice şi igienico – sanitare impuse de legislaţia în vigoare, dispunând şi de dotări  specifice. Ca
urmare  unitatea  deţine  autorizaţie  sanitară  de  funcţionare  cu  caracter  permanent,  pentru  ambele  sedii,  cât  şi
autorizaţie ISU.

Mediul de învăţare respectă standardele, din punct de vedere al dotării unităţii cu echipamente informatice:
- 71 calculatoare pentru elevi (3 reţele de calculatoare conectate la INTERNET)
- 14 calculatoare pentru cadre didactice
- 10 calculatoare pentru personalul unităţii.

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.

VI.2 Prestaţia didactică
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, înregistrându-se o uşoară întârziere în parcurgerea materiei la clasele de început de ciclu (a V-a, a IX-
a).  Totuşi,  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;
- 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;
- nu se realizează o monitorizare sistematică a progreselor înregistrate de elevi la nivel individual
- 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;
- 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.

VII. MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

VII.1 Inspecţia şcolară – resursă procedurală
În anul şcolar 2016 – 2017, în unitatea noastră s-au derulat următoarele tipuri de inspecţii:

1. Inspecţii tematice: 8 inspecţii
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- Verificarea  stadiului  de  pregătire  a  unităţilor  din  învăţământul  preuniversitar  din  judeţul  Prahova  pentru
începutul anului şcolar 2016 – 2017 (07.09.2016)

- Respectarea  legislaţiei  şcolare  în  vigoare  în  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  care  organizează  şi
desfăşoară şcolarizarea copiilor/  tinerilor/  adulţilor  prin  Programul  A doua şansă şi  cu frecvenţă redusă
(23.09.2016)

- Respectarea legislaţiei şcolare referitoare la examenele organizate de unităţile de învăţământ şi verificarea
modului de proiectare a activităţii didactice pentru anul şcolar 2016-2017 (29.09.2016) 

- Aplicarea  corectă  a  politicii  de  asigurare  a  calităţii  pentru  educaţie  şi  formarea  profesională  prin  liceul
tehnologic – validarea externă a procesului de autoevaluare din unităţile IPT. Corelarea proiectului planului
de  şcolarizare  2017-2018  cu  nevoile  de  dezvoltare  social-economice  locale  şi  judeţene.  Consultarea
partenerilor pentru efectuarea stagiilor de instruire practică pe tema modificărilor propuse în proiectul care
facilitează dezvoltarea învăţământului profesional dual (08.12.2016);

- Respectarea legislaţiei în vigoare în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova (14.12.2016)
- Respectarea legislaţiei şcolare în vigoare în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică

din judeţul Prahova (09.03.2017)
- Pregătirea  examenelor  pentru  certificarea  competenţelor  profesionale  şi  monitorizarea  promovării

învăţământului profesional pentru anul şcolar 2017-2018 (12.04.2017)
- Evaluarea de etapă în procedura de evaluare directori/ directori adjuncţi (01.09.2017)
2. Inspecţii de specialitate pentru gradele didactice: 6 inspecţii

Concluzii si recomandări

1. Inspecţii tematice: 
La  fiecare  control  tematic  s-au  făcut  aprecieri,  în  general  pozitive,  referitoare  la  aspectele  verificate  şi

recomandări de monitorizare a anumitor activităţi, de realizare a altora, de respectare a termenelor din calendarele
specifice (aferente metodologiilor) şi de transmitere la timp a informaţiilor solicitate. 

Concluzia pe care, fără falsă modestie,  o putem desprinde din toate rapoartele inspecţiilor  tematice, este
aceea că, din punct de vedere proiectiv şi  organizatoric, echipa managerială a dovedit competenţă în atingerea
obiectivelor.

2. Inspecţii de specialitate:
La cele 6 inspecţii  pentru obtinerea gradelor  didactice, cadrele didactice inspectate au obţinut  calificativul

FOARTE BINE, respectiv note de 10 (zece), ceea ce le-au permis accesul în etapele următoare/ le-au consfinţit
statutul în învăţământ.

VII.2.  Stilul de conducere
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, iau decizii corecte .

Climatul organizaţiei şcolare poate fi considerat deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre
cadrele didactice sunt colegiale, de respect şi, în general, de sprijin reciproc.

Au existat, din păcate şi situaţii în care climatul de normalitate a avut de suferit. Exemplificăm prin existenţa
unor petiţii  ale părinţilor ce au vizat un comportament neadecvat al d-lui  profesor de instruire practică Dragomir
Cristinel. Consiliul de administraţie a hotărât constituirea unei comisii de cercetare disciplinară, formată din 5 cadre
didactice. Aceasta a realizat cercetarea, a înaintat un raport consiliului de administraţie care a decis sancţionarea
d-lui profesor cu AVERTISMENT pentru încălcarea unor articole din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi din
statutul  cadrului  didactic.  Sancţiunea a fost contestată de d-l  profesor de instruire practică Dragomir  Cristinel la
Colegiul de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. După trei întâlniri ale părţilor implicate,
Colegiul a respins contestaţia d-lui profesor şi a decis menţinerea sancţiunii. În toată această perioadă, în unitate a
existat o stare tensionată, care a afectat eficacitatea activităţii.

La nivelul colectivului didactic, având în vedere diversitatea personalităţilor, aspiraţiile fiecăruia, comunicarea
este uneori formală, pe un singur canal (de sus în jos), iar receptivitatea este relativ redusă. 

Ne dorim ca toate cadrele didactice să comunice eficient şi pe canalul de jos în sus, să se informeze continuu,
pentru evitarea unor disfuncţionalităţi, interpretări greşite, abateri. De aceea se impun: menţinerea coeziunii de grup
prin reuniuni de grup ale întregului personal, discuţii deschise, acţiuni transparente, precum şi comunicare bilaterală .
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Comunicarea cu elevii şi părinţii acestora se realizează continuu, astfel încât informaţiile să le parvină rapid,
nedeformat, iar problemele inerente ce apar să fie rezolvate cu promptitudine. Din păcate, însă, această comunicare
este de multe ori unilaterală, căci familiile cu nivel redus economic şi educaţional nu sunt deschise spre dialog, ceea
ce reprezintă una dintre cauzele absenteismului sau chiar a abandonului şcolar.

VIII. INTEGRAREA EUROPEANĂ. PROGRAME DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Participarea unităţii scolare la programe de cooperare internaţională reprezintă un punct slab al activităţii din
anul  şcolar  2016-2017.  Se  impune  implicarea  cadrelor  didactice  în  scrierea  de  proiecte  în  vederea  accesării
fondurilor europene.

IX. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Având în vedere priorităţile  MEN şi  direcţiile  de acţiune ale Inspectoratul  Şcolar  Prahova, liceul  nostru îşi
stabileşte următoarele obiective:

“Curriculum”
 creşterea  procentului  de  promovabilitate  la  evaluările  naţionale  (evaluarea  naţionala  la  clasa  a  VIII-a  şi

bacalaureat) ;
 menţinerea rezultatelor de la examenele naţionale de certificare a calificării profesionale, nivel 3, nivel 4 şi 5 in

intervalul de performanţă;
 respectarea legalităţii în organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor organizate de şcoală;
 monitorizarea participării cadrelor didactice la sesiunile de susţinere a gradelor didactice, la programe de formare

continuă, la schimburi de experienţă, în scopul creşterii eficienţei actului educaţional;
“Management”
 transparenţa decizională adecvată;
 administrarea eficientă a resurselor, în acord cu descriptorii din standardele de calitate;
 respectarea codului  de control  intern prin identificarea şi  eliminarea factorilor  de risc/  de risc la corupţie în

atingerea obiectivelor instituţionale;
 menţinerea stării de siguranţă in unitate;
 diversificarea ofertei educaţionale în acord cu aşteptările elevilor şi cu fluctuaţiile nevoilor comunitaţii locale;
 atragerea familiilor elevilor în actul educaţional;
 creşterea ratei de participare la educaţie/ diminuarea abandonului şcolar/ diminuarea absenteismului;
 creşterea participării la educaţie prin sprijinirea copiilor/ elevilor provenind din medii defavorizate;
 atragerea reprezentanţilor comunităţii în modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
 respectarea codului etic al Liceului Tehnologic Mecanic de către toate cadrele didactice;
 implicarea în proiecte cu finanţare europeană, ca resursă extrabugetară pentru programe de pregătire a resursei

umane/ modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii;
 menţinerea şi fluidizarea fluxului informaţional între unitatea de învăţământ, I.S.J, Primărie, Consiliul Local, alte

instituţii cu care interferăm in actul educaţional.
“Managementul resurselor umane”
 îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, prin analiza nevoii de formare continuă, elaborarea planului de

dezvoltare a resurselor umane la nivelul şcolii şi asigurarea contravalorii cursurilor de formare;
 monitorizarea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice;
 “Activitati extraşcolare”
 monitorizarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară; proiectarea activităţilor extraşcolare în parteneriat cu

operatori  economici,  fundaţii,  asociaţii,  organizaţii  neguvernamentale,  etc.,  în  vederea  îmbunătăţirii  calităţii
educatiei;

 activităţi  educaţionale ce vizează combaterea violenţei,  diminuarea abandonului  şi  absenteismului,  creşterea
motivaţiei şcolare, precum şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii ;

“Informatizare. Secretariat – arhiva. Administrativ”
 gestionarea riguroasă a bazei de date privind cadrele didactice angajate, precum şi baza de date SIIIR;
 administrarea corectă şi asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare;
 reconfigurarea şi asigurarea funcţionarii corecte a paginii web;
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 asigurarea  fluenţei  circuitului  informaţional  intrare-ieşire  spre  şi  dinspre  directorul  liceului;  inventarierea,
îndosarierea, depozitarea şi conservarea documentelor din arhivă;

 gestionarea actelor de studii, în acord cu legislaţia în vigoare; 
 asigurarea securităţii documentelor şi a sigiliului instituţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 respectarea condiţiilor de legalitate în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările aprobate şi executarea 

lucrărilor de reparaţii, precum şi achiziţiile publice de bunuri.

Director,
prof. Androne Vasile
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