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,,Şcoala nu este pregătire pentru viaţă, şcoala este viaţa însăşi.” 
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Partea I – Contextul 
 
 

1.1. Introducere 
 
Prezentul Proiect de dezvoltare instituțională are în vedere dezvoltarea Liceului Tehnologic 

‖Dumitru Dumitrescu‖ în perioada 2014-2018. Echipa de proiect a ales această durată de 4 ani ținând 

cont de modificările  legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 dar și de Proiectul 

de consolidare, reabilitare şi dotare aflat în curs de desfășurare în școala noastră. 

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al școlii, al 

personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul 

dedezvoltare ne  arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire aacestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖ Buftea,  

continuitate  justificată  atât  prin rezultatele  academice  şi  socio-comportamentale  ale  elevilor, cât  

şi  prin așteptările părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulate ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Proiectul de 

dezvoltare instituțională să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile 

europene. Acest proiect are o importanță deosebită deoarece concentrează atenția asupra finalităților 

educației, asigurând concertarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, 

resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe 

termen lung a școlii. 

    Proiectul de dezvoltare instituțională este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu 

mediul și condițiile  de  desfășurare a  activității, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența 

actului educațional: 

 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

  Competiția tot mai accentuată între licee; 

  Schimbările    educaționale    și    manageriale    generate    de    reformele educaționale; 

 Politica managerială a școlii și a comunității locale. 

Proiectul de dezvoltare instituțională reprezintă voința comună a personalului didactic, a 

personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai 

primăriei), fiind elaborat pornind de la punctele tari si slabe (analiza SWOT) ale activității 
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educaționale, avându-se în vedere urmatoarele aspecte: 

 Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară 

și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ preuniversitar secundar 

inferior și superior; 

 Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi comun și ca 

disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere 

internațională; 

 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate academice deosebite; 

  Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 

 Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea deprograme extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii; 

 Profesionalizarea actului managerial; 

   Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și gestionarea 

eficientă a acesteia; 

 

1.2. Cadrul legislativ 

Proiectul de dezvoltare instituțională are la bază următoarele documente strategice sau acte 

normative: 

 Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ  

 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), 

aprobat prin O.M. nr. 5115/2014  

 O.M.E.C.T.S nr. 5547 / 2011,  Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei 

şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare 

 O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.  
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 O.M. nr. 3337/2007 – privind activitatea Consilierului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare 

 Ordinul M.E.C.I nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte 

 O.M. nr. 6143 / 2011 privind Metodologia de evaluare a anuală a activităţii personalului didactic 

şi didactic auxiliar, completat de O.M. nr. 3597 / 2014.  

 O.M.E.C.T.S nr.1409 / 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 Programul de guvernare 2012 - 2016 

1.3. Misiunea școlii 

Liceul  Tehnologic  ―Dumitru  Dumitrescu‖,  prin  oferta  educaţională  adaptată cerinţelor 

comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte 

potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile 

personale.  

       În  principal,  misiunea  şcolii  constă  în  satisfacerea  nevoilor  mediului  social, cultural şi 

economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite 

comunităţii. Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi 

aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv.  

Misiunea şcolii noastre constă în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale  

şcolii,  bazată  pe  identificarea  şi  armonizarea  diferitelor  categorii  de  cerinţe  ale elevilor cu 

resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii.  

Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala  

noastră  încearcă  să  interpreteze  şi  să  răspundă aşteptărilor  comunităţii,  a  fost definită prin 

implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a 

partenerilor sociali.  

Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi 

parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar  şi  să  

contribuim  la  crearea  unei  ―personalităţi‖  a Liceului  Tehnologic  ―Dumitru Dumitrescu‖. 

 

1.4. Viziunea școlii 

Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de 

particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care 

se vor manifesta în mediul socialşi economic ce ne înconjoară.  

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8213
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8213
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Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre 

implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de 

excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o 

angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de 

dezvoltare.  

1.5. Valorile noastre 

Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:  

 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un 

comportament adecvat oricărei situaţii;  

 Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;  

 Creativitatea  – să-ţi valorifici disponibilităţile practice, intelectuale şi artistice pentru a-ţi face 

viaţa mai frumoasă;  

 Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă;  

 Dreptul la şanse egale - şi eu pot reuşi pentru că am acces la aceleaşi surse ale   

cunoaşterii ca şi tine;  

 Dreptul la proprietate intelectuală – am gândit şi am susţinut această idee, deci îmi aparţine;  

 Forţa echipei – împreună reuşim!;  

 Implicarea personală - tu contezi în reuşita echipei;  

 Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest îngând şi în faptă;  

 Încrederea – să fii sigur că ai calităţile ce asigură succesul;  

 Libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării - pot să cunosc tot ceea ce vreau,  

pot să gândesc ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ţinând seama de normele  

bunei cuviinţe;  

 Onestitatea - să nu renunţi la integritate;  

 Performanţa – să fii cel mai bun;  

 Perseverenţa– a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda  

dificultăţilor, a eşecurilor personale.  

 Profesionalism – să respecţi deontologia profesională, să dăruieşti necondiţionat ceea  

ce  ştii,  prin  mijloacele  cele  mai  eficiente  şi  în  respectul  pentru  corectitudine  şi  

obiectivitate;  

 Respectul – a arăta consi-deraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate și, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană;   
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 Respectul individului şi al individualităţii – libertatea mea se opreşte acolo unde începe intimitatea ta; 

 Respectul si valorizarea diferenţei umane - suntem egali indiferent de etnie, rasă, religie sau convingeri 

politice ori stare materială;  

 Responsabilitatea – a  duce  la  îndeplinire  cu  consecvenţă  obligaţiile  care  revin fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru propriile acţiuni; 

 Umanismul şi solidaritatea- suntem alături de cei vulnerabili.  

 

1.6. Prezentarea școlii 

1.6.1. Cadrul geografic şi cultural 

1. Așezare geografică 

          Buftea este aşezată în regiunea de câmpie numită ―Câmpia Română‖, în cunoscuta ―Câmpie a 

Vlăsiei‖, pe lunca râului Colentina, pe ambele părţi ale acestuia. În cadrul Câmpiei Vlăsiei, Buftea se 

află în compartimentul câmpiei Colentinei. 

          Din punct de vedere administrativ, Buftea face parte din judeţul Ilfov, fiind aşezată în partea de 

NV a acestuia, la o depărtare de circa 20 km nord de municipiul Bucureşti şi aproximativ 40 km sud de 

Ploieşti. 

Resurse naturale:  - păduri;  lacuri  (pe râul Colentina). 

Turism: 

          Oraşul Buftea este înconjurat de o zonă plină de pitoresc.  În ceea ce priveşte locurile de 

agrement, menţionăm: 

                                    - Palatul Stirbey; 

                                    - Complexul "CALUL BĂLAN" – pe malul lacului; 

                                    - grădini publice şi de agrement. 

Domeniul social şi cultural: 

            În oraşul Buftea există:  o bibliotecă orăşenească;  biblioteci şcolare. 

 

           2.  Istoric 

          Prima atestare documentară a unei aşezări pe teritoriul actual al localităţii este menţionată într-un 

hrisov din 15 iunie 1577 (satul Măneşti). 

          Un document important care dă originea numelui de azi al localităţii în totalitatea ei, Buftea, este 

actul din 20 iulie 1752 care menţionează ―Odaia Buftii‖ de pe moşia Măneşti. 
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          În anul 1968, Buftea a fost declarată localitate de tip urban, un rol important avându-l poziţia 

acesteia, în apropierea Bucureştiului. În prezent, Buftea este o localitate în plin proces de dezvoltare şi 

modernizare.  

        

1.6.2.  Particularități      

 Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖, este situat în partea de n o r d - est a județului Ilfov, oraș 

Buftea şi face parte din regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov; 

 Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖  şcolarizează atât elevi din oraș și județ, cât şi din 

judeţele limitrofe, respectiv Giurgiu, Dâmbovița și chiar București. Avem elevi chiar și din 

Republica Moldova.  

 Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖, este organizat pe principii nediscriminatorii. 

 Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu metodologiile şi reglementările legale elaborate 

de M.E.N. 

 Examenele de absolvire se realizează conform metodologiilor şi reglementărilor legale elaborate de 

M.E.N. 

 Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖, oferă următoarele servicii: 

-Cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi asistentă medicală; 

-Cabinet pentru consiliere psihopedagogică; 

 

1.6.3.   Scurt istoric al liceului 

În anul 1968, prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr.3401, ia fiinţă Grupul Şcolar  Energetic 

Buftea, care funcţionează sub această denumire până în anul 1974 când se transformă în Liceul de 

Electrotehnică Buftea (1974 -1978). 

 

1.  Elevi admişi la  Grupul 
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În anul 1978, îşi schimbă denumirea în Liceul Industrial Oraş Buftea, până în anul 1994. 

Din anul 1994 se revine la denumirea de Liceul  Energetic Buftea, până în anul 1999, când i se 

acordă denumirea de Grup Şcolar Energetic Buftea, după numele academicianului Dumitru Dumitrescu 

(1904-1884), născut în acest oraş. 

 

Academicianului Dumitru Dumitrescu (1904-1884) a avut lucrării în domeniul 

hidraulicii, mecanicii, fiind profesor al Universităţii Politehnica Bucureşti şi membru 

corespondent al Universităţii din Toulouse. Dumitru Dumitrescu a contribuit la 

realizarea hidrocentralelor Stejaru şi Sadu. 

 

Din 1999 -2012 îşi schimbă denumirea în Grupul Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea, iar din 

2012 Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖ Buftea. 

 

 

1.6.4. Exigenţele calificărilor oferite 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este aceea de creştere 

a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. Exigenţele se vor 

concretiza prin: 

- Adaptarea   planificării   educaţionale   la   nevoile   de   dezvoltare   durabilă,   integrată, 

economică şi socială, la nivel local, regional  şi  naţional, precum  şi la nevoile  de dezvoltare 

personalăşi profesională a elevilor. 

- Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva 

parteneriatului social şi spiritului antreprenorial. 

- Aplicarea  metodologiilor  de   examinare,   evaluare  şi   certificare   a   competenţelor 

profesionale dobândite. 

- Asigurarea formării adulţilor înconcordanţă cu cerinţele pieţei muncii. 

- Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 

învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio– profesională 

şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă. 

- Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 
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Până la sfârşitul anului 2018, Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖ va fi cunoscut pe plan 

național prin: 

- Calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale; 

- parteneriate solide cu agenții economici; 

- participare prin educaţie şi instruire la propria educaţie; 

- calitatea educaţiei şi a procesului de predare-învăţare focalizat pe elev (elevul în centrul 

procesului de educaţie şi instruire); 

- absolventul şcolii, profesionist și cetățean european, bun cunoscător al limbajului informatic, al  

unei  limbi  de  circulație  internațională,  al  limbajelor  tehnice standardizate la nivel european; 

- responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 

- managementul performant; 

- climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

- motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor; 

- experienţă educaţională deosebită oferită pentru mediul local şi naţional; 

- stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în 

echipă; 

- contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a județului Ilfov; 

- cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; 

- cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

- promovarea modelelor de gândire creatoare şi strategice 

- responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

- promovarea şi susţinerea activităţii extraşcolare; 

- resurse materiale la nivelul cerințelor și tehnicii de ultima generație. 

 

1.5.5. Oferta educațională 

a. Tipul școlii: este Liceu Tehnologic, cu următoarele niveluri de şcolarizare şi forme de învăţământ: 

- Liceu teoretic cu clasele IX – XII (XIII) – învăţământ de zi şi frecvenţă redusă; 

- Liceu tehnologic cu clasele IX – XII – învățământ de zi. 

b) Profiluri  şi specializări/calificări  profesionale  oferite  : 

LICEU TEORETIC cursuri de zi şi frecvenţă redusă: 

Filieră teoretică, profil real -  specializarea: Matematică – informatică; 

                                                -specializarea: Științe ale naturii. 
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Filieră teoretică, profil uman -  specializarea: Filologie. 

LICEU TEHNOLOGIC: 

Profil  tehnic, profil tehnic,  

calificările: -tehnician în instalații electrice; 

                    -tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;       ciclul inferior 

                    -technician instalator pentru construcții; 

                    -tehnician în instalații electrice; 

                    -tehnician electrotehnist; 

                    -tehnician mecanic pentru întreținere și reparații; ciclul superior 

                    -technician instalator pentru construcții. 

 

Elevi școlarizați în unitatea de învățământ 

Total, nivele de învățământ, sexe, mediu 

de rezidență 

Număr de elevi/Anul școlar 

2013-2014 2014-2015 

Total populație școlară, din care: 978 942 

pe sexe 
masculin 546 463 

feminin 432 479 

după mediul de 

rezidență 

total din localitatea 

unde este situată școala 
655 600 

total din alte localități 323 342 

Total liceu teoretic, din care: 555 536 

pe sexe 
masculin 247 172 

feminin 308 364 

după mediul de 

rezidență 

total din localitatea 

unde este situată școala 
372 357 

total din alte localități 183 179 

Total liceu tehnologic, din care: 423 406 

pe sexe 
masculin 299 291 

feminin 124 115 

după mediul de 

rezidență 

total din localitatea 

unde este situată școala 
283 243 

total din alte localități 140 163 

 

c. Liceul Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖ este o  unitate şcolară  pentru învăţământ  de masă, 

finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional la forma de învăţământ de zi şi 

frecvenţă redusă. 

d. Predarea se face în limba română. 
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e. Limbi străine studiate: engleza, franceza, germana. 

f. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015: 

Clas

a 

Forma de 

învățământ 

(zi,fr) 

Filiera Profil 
Calificarea 

profesională 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

IX zi Teoretică Real 
Matematică- 

informatică 
1 30 

IX zi Teoretică Real Științe ale naturii 1 28 

IX zi Teoretică Uman Filologie 1 29 

IX zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician în instalații 

electrice 
1 32 

IX zi Tehnologică Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

1 32 

IX zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician instalator 

pentru construcții 
1 32 

IX fr Teoretică Real Științe ale naturii 1 20 

X zi Teoretică Real 
Matematică- 

informatică 
1 23 

X zi Teoretică Real Științe ale naturii 1 32 

X zi Teoretică Uman Filologie 1 31 

X zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician în instalații 

electrice 
1 29 

X zi Tehnologică Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

2 55 

X zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician instalator 

pentru construcții 
1 23 

X fr Teoretică Real Științe ale naturii 1 30 

XI zi Teoretică Real 
Matematică- 

informatică 
1 28 

XI zi Teoretică Real Științe ale naturii 1 30 

XI zi Teoretică Uman Filologie 1 32 

XI zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician în instalații 

electrice 
1 19 

XI zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician 

electrotehnist 
1 19 

XI zi Tehnologică Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

1 29 

XI zi Tehnologică Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații/Tehnician 

instalator pentru 

construcții 

1 30 
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XI fr Teoretică Real Științe ale naturii 1 33 

XII zi Teoretică Real 
Matematică- 

informatică 
3 76 

XII zi Teoretică Uman Filologie 1 39 

XII zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician în instalații 

electrice 
1 32 

XII zi Tehnologică Tehnic 
Tehnician 

electrotehnist 
1 27 

XII zi Tehnologică Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

2 58 

XII fr Teoretică Real Științe ale naturii 1 35 

XIII fr Teoretică Real Științe ale naturii 1 40 

 

1.7. Analiza rezultatelor pentru anul școlar 2013-2014 

   Realizările anului școlar 2013-2014 sunt: 

a. de ordin cantitativ: 

 Numărul elevilor în anul şcolar 2013-2014 a fost 978 cuprinşi în 36 clase; 

 Vârsta elevilor de liceu, școală profesională, învăţământ de zi și FR este cuprinsă între14 şi 40 ani; 

 Obţinerea unui procent de 60% promovabilitate a examenului de bacalaureat şi 100% a examenului 

de certificare a competenţelor profesionale. 

 Bibliotecă – înnoirea fondului de carte cu un număr de 207 volume; fondul total de carte al 

bibliotecii este de 30.600, din care 23.692 volume beletristică, 3.020 cultură de specialitate şi 3.888 

alte domenii. 

 Săli de clasă, laboratoare şi cabinete de specialitate în număr de 23. 

 Un total  de 60 de calculatoare repartizate  astfel: 50pentru elevi  şi  profesori; 2 pentru cabinetele 

director/ directori adjuncţi, 1 pentru cabinetul psihopedagogic, 1 pentru cabinetul CEAC, 2 pentru 

cabinet coordinator programme şi proiecte educative, 1 contabilitate, 1 pentru bibliotecă, 2 pentru 

secretariat. 

 Şcoala dispune de 7 copiatoare, 1miniimprimerie, telefon, fax care sunt la dispoziţia întregului 

personal al şcolii. 

b) de ordin calitativ: 

 Ambianţa din unitatea şcolară este plăcută şi propice activităţii intelectuale;  

 Relaţii de colegialitate, respect reciproc /spirit de echipă; 

 Comunicare bună între conducerea şcolii şi personalul angajat; 
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 Managementul unităţii şcolare este asigura tde director, director adjunct, Consiliul de Administraţie; 

 Asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative; 

 Implicarea în diagnoza şi prognoza managerial a tuturor factorilor de decizie; 

 Atitudine pozitivă faţă de educaţia furnizată de şcoală; 
 

 Învăţământ în condiţii de securitate;  

 Participare la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 
 

c)  Disfuncționalități  

 Fluctuaţie relative mare atât de profesori titulari, cât şi de  profesori suplinitori; 

 Implicarea insuficientă din partea părinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire al elevilor; 

 Existenţa unui număr relative mare de elevi proveniţi din familii cu situaţie materială precară; 

 Uzura morală şi fizică a dotărilor din atelierele şcoală, necorespunzătoare pentru desfăşurarea 

activităţilor de pregătire practică; 

 Şcoala nu dispune d elaboratoare şi cabinet suficiente, dotate la nivelul standardelor actuale, 

datorită proiectului de reabilitare în care se află încă; 
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Partea a II-a –Analiza nevoilor 
 

2.1. Analiza mediului extern 

2.1.1. Aspecte demografice 
 

    Conform recensământului din 2011 (sursa INSSE) populația stabilă din județul Ilfov era de 

388.738 locuitori, iar în Buftea erau înregistrate 22.178 persoane, respectiv o densitate a populației 

de 245,5 loc./km
2 

.  

Din sursa PLAI pentru perioada 2014–2020pentru regiunea București-Ilfov se remarcă faptul 

ca populaţia judeţului are un grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad generat de migraţiile populaţiei 

active în perioada de după 1989 către alte pieţe de forţă de muncă. Acest proces a fost atenuat în 

ultima perioadă datorită scăderii volumului pieţelor de forţă de muncă tradiţionale pentru populaţia 

activă din zonă. 

Dinamicile populaţiei sunt rezultatul comportamentului demografic şi sunt influenţate în 

special de mortalitate, durata medie a vieţii, natalitate, fertilitate (numărul mediu de copii născuţi şi 

vârsta medie la care femeile au copii) şi migraţie (numărul relativ de imigranţi şi emigranţi şi 

distribuţia lor pe categorii de vârstă). 

În România, populaţia  a  început să  scadă  din 1990. Acesta  este  rezultatul unei rate de 

descreştere a populaţiei, precum şi al fenomenului de emigrare. Rata de descreştere a populaţiei din 

Bucureşti-Ilfov a fost de 0,80% între 1990 şi 2002. Un factor care a contribuit la scăderea constantă a 

populaţiei din București-Ilfov este nivelul scăzut al natalităţii (8,3%), fiind cel mai mic din ţară. 

În termeni economici, consecinţele îmbătrânirii populaţiei sunt adesea exprimate în rata de 

dependenţă  a  vârstnicilor,  rata  numărului  persoanelor  în  vârstă  care  sunt,  în  general,  inactivi 

economic (65 ani şi peste) la numărul de persoane cu vârsta de muncă (20 la 64 ani). Proporţia 

persoanelor cu vârsta de 65 ani şi peste din regiunea Bucureşti prezintă o rată de dependenţă a 

vârstnicilor de 22%, mai mare decât media naţională a României (21,2%), mai mică decât datele 

medii pentru Germania, Spania şi Suedia, dar, totuşi, mai mare decât datele medii pentru Cipru şi 

Irlanda (sub 12%). Odată cu reducerea populaţiei în regiuneaBucurești-Ilfov, structura populaţiei s-a 

schimbat cu o scădere dramatică în grupa de vârstă 0-14 ani. 

Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, numărând 11.002 

persoane în judeţul Ilfov . Majoritatea rromilor sunt localizaţi în câteva zone din judeşul Ilfov (13 

localităţi). Problemele de natură socială şi economică, cu care acest grup etnic se confruntă, sunt 

numeroase şi majoritatea datorită tradiţiei şi culturii, cu participare limitată la viaţa economică şi 
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socială a comunităţilor locale, inclusiv învăţământul. Rata abandonului şcolar este mare, ceea ce 

conduce la un nivel răspândit de analfabetism, şomaj şi criminalitate juvenilă. În zonele rurale, în 

2004-2005 numărul persoanelor cu vârsta de şcoală a fost de 2142, din care 80% frecventau cursurile 

şi 20% au abandonat sistemul de învăţământ.  

Structura populației pe medii și sexe  în ILFOV (cf.sursei INSSE) 

 

Structura populației pe vârste  în ILFOV (cf.sursei INSSE) 

 

 

2.1.2.  Piața muncii 

Piața muncii, respectiv structura ocupării populației în județul Ilfov este deosebită față de celelalte 

județe ale țării. Datorită așezării sale geografice beneficiază de influența dezvoltării industriale, 

comerciale și de servicii a capitalei, dar migrația forței de muncă în ultimii ani s-a făcut în ambele 

sensuri. Forța de muncă neabsorbită de capitală, migrează în ultimii ani spre locurile de muncă 
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existente în localitățile din județul Ilfov. Diviziunea populației active demonstrează că agricultura și 

comerțul, industria prelucrătoare, sănătatea și serviciile sunt bine aspectate în contextul așezării 

geografice a județului și în economia dezvoltării acestuia. 

Populația civilă ocupată, pe activități economice și rata șomajului în ILFOV 

 
 
 

2.1.3. Populația școlară 

 

 

2.1.4. Concluzii generale 
 

În contextual actual, piaţa muncii se modifică extreme de rapid şi are nevoie de personal 

calificat în cât mai multe domenii de activitate, în special în cele care sunt mai adaptabile  nevoilor de 

dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. 

Piaţa muncii din România se doreşte a fi o piaţă competitivă, la nivelul ţărilor din Uniunea 
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Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. 

Ținând cont că regiunea Bucureşti-Ilfov se bucură de un climat economic mai bun decât restul 

ţării, a atras mai uşor investiţiile străine şi deci se observă o uşoară creştere economică, ceea ce a 

condus la reducerea numărului de şomeri şi la creşterea ponderii populaţiei ocupate. 

Analizând ofertele locurilor de  muncă  vacante, se  poate  afirma că  domeniile de formare 

profesională care asigură o integrare socio-profesională rapidă pe piaţa muncii, la nivelul județului 

Ilfov sunt: industrie textilă şi pielărie, material de construcţii, construcţii,  instalaţii şi lucrări publice, 

fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie public şi comerţ. 

 

 

2.2. Mediul intern (auto-evaluare) 

2.2.1. Predare‐învățare  

Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia 

elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. 

Majoritatea  elevilor  se  adaptează  uşor  la  schimbările  apărute  pe  piaţa  muncii  interne  şi 

externe.  Cadrele didactice folosesc o  gamă  variată  de  strategii de  predare  - învăţare  pentru a 

răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. 

Profesorii de la Liceului Tehnologic ‖Dumitru Dumitrescu‖ Buftea, ca manageri ai activităţii 

didactice, urmăresc ca întreaga activitate să se încadreze în cerinţele impuse învăţământului în etapa 

actuală, stabilind obiective clare, în concordanţă cu cele din planul managerial al şcolii. Aceasta 

presupune proiectarea tuturor activităţilor didactice şi stabilirea unor strategii de instruire care să ducă 

la realizarea obiectivelor propuse având ca punct de plecare nivelul real de cunoştinţe al elevilor. 

Reuşita procesului de predare - învăţare este asigurată prin: 

 formarea continuă a cadrelor didactice, 

 utilizarea învăţării centrate pe elev, 

 includerea elevilor cu nevoi speciale, 

 implementarea unui program de sprijin în învăţare, 

 înfiinţarea de ateliere de lucru pe arii curriculare. 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 aplicarea testelor iniţiale a condus la stabilirea 

unor programe pentru recuperarea cunoştinţelor de 

bază la disciplinele de cultură generală; 

 rezultate slabe la testele iniţiale, 

ceea ce denotă o slabă pregătire a elevilor; 

 primarea metodelor tradiţionale în 
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 accesul elevilor la informaţii utilizând 

calculatoarele din cabinetul special amenajat în 

acest scop; 

 profesorii diriginţi şi consilierul 

psihopedagogic informează elevii cu privire la 

modalităţile şi oportunitatea continuării studiilor în 

domeniile alese; 

 diversitatea metodelor de evaluare în vederea 

aprecierii obiective a elevilor; 

 îndrumarea elevilor de către personal 

competent; 

 sarcinile de lucru sunt împărţite în paşi mici; 

 parcurgerea programelor de recuperare a avut 

ca urmare obţinerea unor rezultate mai bune la 

învăţătură; 

 cei mai mulţi profesori promovează egalitatea 

şanselor, împiedicând discriminările de orice fel; 

 cea mai mare parte a cadrelor didactice 

stabilesc relaţii eficiente cu elevii; 

 integrarea în lecţie în proporţie mare a 

resurselor materiale existente în şcoală; 

 rezultate bune la examenele de certificare a 

competenţelor; 

 preocuparea cadrelor didactice pentru formarea 

continuă: grade didactice, cursuri de formare, 

activităţi metodice la nivel de şcoală, centru zonal 

sau judeţ. 

 

detrimentul celor moderne 

 programele şcolare încărcate 

generează un ritm lent de învăţare al 

elevilor, evaluarea sumativă predominând 

în favoarea celei formative; 

 slaba motivaţie pentru învăţătură a 

multor elevi; 

 evidenţa integrării absolvenţilor. 

 orarul încărcat al elevilor şi 

programul de funcţionare al unităţii 

şcolare împiedică aproape în totalitate 

realizarea unor programe de pregătire 

suplimentară; 

 numărul mare de absenţe la elevii 

din învăţământul obligatoriu conduce la 

situaţii şcolare neîncheiate  sau la rezultate 

slabe la învăţătură. 

 

 

 

 
 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice  

 

A. Baza materială: 

A.1. Spaţiile pentru învăţământ au cuprins 12 laboratoare şi 33 cabinete, dispuse în două 

corpuri de clădire: 

Corpul A cuprinde 5 laboratoare dotate în proporţie de 90% (fizică, chimie, biologie şi 2 

informatică) şi 20 cabinete de cultură generală dotate în proporţie de 30%. 

Corpul B cuprinde 7 laboratoare (5 electrotehnică, 1 multimedia şi 1 informatică), 9 

cabinete de mecanică şi 4 cabinete de cultură generală. Cabinetele şi laboratoarele destinate 

studiului disciplinelor tehnice sunt dotate în proporţie de 95%, prin proiect PHARE. 
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A.2. Biblioteca are anexate o sală de lectură şi un depozit de manuale şcolare, cuprinde un 

număr total de 30.559 volume din care 22.057 de beletristică şi 8.502 de specialitate (ştiinţă şi 

tehnică). Biblioteca înregistrează 906 cititori şi au fost eliberate spre lectură 9607 volume. 

A.3. Atelierul-şcoală cuprinde 5 ateliere din care două sunt renovate din fondurile 

Consiliului local şi dotate prin proiect PHARE în proporţie de 95%. 

A.4. În internatul şcolii au fost cazaţi 12 elevi, cadre didactice şi alte persoane considerate 

cazuri sociale. 

A.5. Cantina este compusă din bucătărie, spații de depozitare și sală de mese. Ocazional, 

aceasta a fost utilizată ca sală de festivități. 

A.6. Baza sportivă este compusă din sală de sport (dotată 75%), două terenuri de sport 

bituminate şi un teren de tenis. 

A.7. Alte spaţii necesare desfăşurării activităţii sunt: cancelarie, secretariat, arhivă, cabinet 

medical, cabinet psihopedagogic, două cabinete metodice pentru disciplinele tehnice, o sală 

muzeu, birouri (director, director adjunct, contabil, administrator, consilier educativ, consilier de 

imagine), spaţii de depozitare şi centrală termică. 

Cu excepţia corpului B, renovat prin proiect PHARE şi a celor două ateliere, renovate de 

Primăria Buftea, toate spaţiile necesită renovări masive. Acestea vor fi reabilitate în cadrul 

proiectului cu finanţare europeană care a demarat în cursul lunii iulie 2011. 

Lipsa cabinetelor şi laboratoarelor funcţionale, precum şi depozitarea materialului didactic 

în magazii a îngreunat utilizarea acestuia, fiind afectată eficienţa procesului instructiv-educativ. 

De asemenea a fost afectat un teren de sport din cauza lucrărilor de la corpul A. 

În acest an  şcolar cursurile s-au desfăşurat în 19 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică 

şi 3 ateliere. Sala de sport, biblioteca şcolară şi cabinetul medical au funcţionat în mod 

corespunzător. Secretariatul, birourile şi arhiva unităţii au fost mutate provizoriu în corpul B. 

 

B. Resurse financiare 

i. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Proiectul de buget al unităţii s-a realizat în conformitate cu priorităţile şcolii, repartizarea 

pe capitole şi articole bugetare. 

 Resurse bugetare centrale: salariile – 2.877.800 lei 

 Resurse bugetare centrale: burse ― bani de liceu‖ şi elevi Rep. Moldova – 95.913 lei 

 Resurse bugetare locale: burse, reparaţii, întreţinere, utilităţi etc – 959.698 lei 

 Resurse extrabugetare – 144.998 lei 

 Autofinanţări – 20.000 lei mese şi regie   
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Finanţarea bugetară a unităţii se situează sub nivelul necesar unei activităţi performante. 

Pentru a face faţă constrângerii financiare, şcoala a căutat în permanenţă noi surse de venit 

(închirieri spaţii, sponsorizări, donaţii, proiecte). 

ii. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 

Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt: surse legale de bază (bugetul local şi 

de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale. În 

cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare prin care se creează resurse 

financiare suplimentare. 

Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute din închirieri de spaţii şi cazări 

ocazionale, contracte de parteneriat cu persoane fizice şi juridice, sponsorizări şi donaţii.  

În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de oportunităţile 

existente se vor organiza şi alte activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile legii.  

 

2.2.3. Rezultatele elevilor – comparativ cu anul școlar anterior 

 
a) Situația  la  învățătură  şi  frecvenţă / clase 

 

An şcolar 2012-2013 

Clasa Înscriși Rămași Promovați 
5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 
Repetenţi 

Procent 

promovabilitate 

TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

motivate 

IX 211 211 193 91 88 14 18 91,46 % 27.206 9.274 

X 278 280 272 118 123 31 8 97,14 % 29.237 13.694 

XI 191 180 178 55 106 17 2 99,44 % 19.975 12.126 

XII 164 163 163 69 80 14 0 100 % 15.551 10.938 

FR 180 177 148 85 63 0 29 83,61 % 1.226 246 

TOTAL 1024 1011 954 418 460 76 57 94,36 % 93.195 46.278 

 

 

An şcolar 2013-2014 

Clasa Înscriși Rămași Promovați 
5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

Repete

nţi 

Procent 

promovabilit

ate 

TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

motivate 

IX 193 196 182 89 81 12 14 92,85 % 25.235 12.372 

X 195 195 184 85 79 20 11 94,35 % 26.223 9.694 

XI 271 263 261 103 127 31 2 99,23 % 23.169 13.723 

XII 181 183 183 45 114 24 0 100 % 16.267 9.436 

FR 166 167 140 99 41 0 27 83,83 % 357 47 

TOTAL 1006 1004 950 421 442 87 54 94,62 % 91.251 45.272 
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b) Situația  promovabilității / școală 

An şcolar 2012-2013 

Din 1011 elevi au promovat 954, promovabilitatea pe școală fiind de 94,36 %. 

An şcolar 2013-2014 

Din 1004 elevi au promovat 950, promovabilitatea pe școală fiind de 94,62 %. 

 

 

c) Rezultatele obtinute de elevi la bacalaureatul 2014 (total serie curentă şi serii anterioare) 

Sesiunea Elevi înscrişi Elevi absenţi Elevi reuşiţi 

      iunie-iulie              217                20               69  (35%) 

     august-septembrie               171                 11               25  (16%) 

: 

 Rezultatele  obţinute  de  elevii  din  seria  curentă: 

An şcolar 2012-2013 Elevi înscrişi Elevi promovaţi Procent promovabilitate 

TOTAL 231 52 22,5 % 

Cursuri de zi 204 52 25,5 % 

Frecvenţă redusă 27 - - 

 

 

An şcolar 2013-2014 Elevi înscrişi Elevi promovaţi Procent promovabilitate 

TOTAL 214 92 42,99 % 

Cursuri de zi 183 92 50,27 % 

Frecvenţă redusă 31 - - 

 

2.2.4. Activități extraşcolare şi extracurriculare 

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară formal – non-

formal asigură plus valoarea sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care 

educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în 

continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.  

Finalităţile ce au orientat activităţile educaţionale la nivelul comisiei noastre au fost: 

 formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii 

şi al toleranţei; 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice; 

 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice. 
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 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi. 

 dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igieno-sanitară şi practicarea sportului. 

Tipul de activităţi derulate: de cunoaştere, cultural-artistice, sportive, voluntariat, cetăţenie 

democratică, de formare a comportamentelor şi conduitei moral-civice, activităţi de joc şi recreere, 

informativ-educative, orientare profesională, educaţie pentru gestionarea conflictelor şi aplicarea 

practicilor restaurative, pentru viata de familie, dezbateri, mese rotunde, campanii. 

Rezultate:  

1. Informarea tematica şi variata a elevilor 

2. Stimularea comunicării profesori-elevi  şi elevi-elevi 

3. Dezvoltarea atitudinilor critice şi proactive ale elevilor în situaţii de interes personal şi social 

4. Dezvoltarea şi  exersarea inteligentei emoţionale  

5. Prevenirea şi  combaterea comportamentelor de risc, capacitatea de a rezista tentaţiilor de 

orice fel 

6. Dezvoltarea toleranţei interpersonale, a comportamentelor şi  a atitudinilor prosociale 

7. Orientare profesională şi  planificarea carierei, stabilirea corecta a priorităţilor în viata şi  

cariera 

8. Dezvoltarea gustului pentru lectura 

9. Expoziţia de fotografie, colecţie de plante, fişe, coli, PPT-uri, diverse machete, produse 

10. Dezvoltarea culturii generale, a încrederii în sine, dar şi  îmbunătăţirea stării de spirit, 

veselia elevilor 

11. Formarea respectului faţă de sine, de ceilalţi, de mediu, de valori, de biserica, de viata, 

asumarea de responsabilităţi 

12. Implicarea în activităţi, lucrul în echipa, deschidere, sinceritate, îmbunătăţirea relaţiilor 

profesori-elevi  şi  elevi-elevi, alt mod de a vedea lucrurile/şcoala. 
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2.2.5. Consiliere şi orientare şcolară / în carieră  

 

Situatiile în care tinerii au probleme, cresc foarte rapid, obligând societatea sa caute si sagaseasca 

solutii; factorii care dezvolta aceste probleme trebuie luati foarte în serios în atentie, ei vor marca 

exprimarea obiectivelor consilierii. Trebuie identificate influentele sociale, educationale,  economice care 

actioneaza în aceasta lume în continua schimbare.  

   Consilerea presupune analizarea caracteristicilor personale si factorilor implicati în dezvoltarea carierei:  

 personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi; 

 estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala; diferenta dintre aspiratii,  

 interese si posibilitati, raportul dintre competentele personale si comanda sociala; 

 corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii. 

În şcoala noastră consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este realizată la orele de 

dirigenţie şi la cabinetul de asistenţă psihopedagogică. Profesorii diriginţi îşi proiectează activitatea de 

consiliere la începutul fiecărui an şcolar/semestru.  

După cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor  

copii. Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la 

muncă, etc. sunt transferate sau impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Pe de altă parte, această 

realitate este şi o sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori sau consilieri şcolari, în cazul în care 

copilul are o altă opţiune sau este sfătuit să abordeze o altă filieră şcolară decât cea spre care aspiră adulţii. 

Implicarea membrilor comunităţii în consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru viitorii absolvenţi 

ai anumitor trepte de şcolarizare. 

2.2.6. Calificări şi curriculum  
 

Calificarile, Standardele de Pregatire Profesionala si Curriculum-ul prevazute în noul 

SistemRomân National al Calificarilor Profesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul Educatiei si 

Cercetariiîn colaborare cu angajatori reprezentativi pentru toate profilurile din tara, raspund nevoilor 

actuale dea furniza sectoarelor economice, forta de munca pregatita, eficienta, usor de format si 

flexibila, potrivitschimbarilor de pe piata muncii.  

În scoala noastra tinerii sunt pregatiti prin urmatoarele forme de învatamânt: 

- liceal curs de zi:  

▪ filiera teoretica – profil real – specializarea matematica-informatica, specializarea științele-

naturii; 

▪ filiera teoretică – profil uman –specializarea filologie; 
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▪ filiera tehnologica – profil tehnic – specializarile: tehnician în instalații electrice, technician 

mecanic pentru întreținere și reparații, technician instalator pentru construcții,  

technician electrotehnist, technician în instalații electrice 

- liceal frecventa redusa: 

▪ filiera teoretica – profil real – specializarea științe ale naturii 

- școala profesională: 

▪ filiera tehnologica – profil tehnic – specializarea: mechanic auto. 

 

Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii precum şi a unor elemente ale curriculum-ului de 

dezvoltare locală presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de specialitate în cooperare cu 

colegii de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor, autorităţilor locale şi  partenerilor economici.  

    Alegerea disciplinelor CDS s-a bazat pe armonizarea dintre particularităţile personalităţii 

elevului, aptitudinile şi interesele sale personale (exprimate prin opţiunea pentru o anumită disciplină) şi 

diversificarea continuă a domeniilor cunoaşterii. Ele permit lărgirea culturii generale şiprofundarea 

pregătirii de specialitate, asigurând la finele ciclului liceal, atât posibilitatea continuăriistudiilor, cât şi 

integrarea pe piaţa muncii. În tabelul de mai jos sunt prezentate  atât denumirileopţionalelor de la liceu  

cât şi denumirile CDL–urilor aprobate din unitatea noastră şcolară. 

 

Clasa Denumirea 
Nr.  

Ore 
Tipul 

9 I Informatică 1 Aprofundare 

9 R Chimie 1 Aprofundare 

9 F Limba germană 1 Disciplină nouă 

10 I Managementul vietii personale 1 Disciplină nouă 

10 F Managementul vietii personale 1 Disciplină nouă 

11 I1 

Matematica 1 Aprofundare 

Chimie 1 Aprofundare 

Informatică 1 Aprofundare 

România pitorească 1 Disciplină nouă 

11I2 

Matematică 1 Aprofundare 

Chimie 1 Aprofundare 

Informatică 1 Aprofundare 

Geografie locală 1 Disciplină nouă 

11I3 

Matematică 1 Aprofundare 

Chimie 1 Aprofundare 

Informatică 1 Aprofundare 

Geografie locală 1 Disciplină nouă 
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11 F 

Limba româna 1 Aprofundare 

Limba germană 1 Disciplină nouă 

Învăţarea pentru societatea cunoaşterii 1 Disciplină nouă 

Geografie locală 1 Disciplină nouă 

Geografie 1 Aprofundare 

12 I1 

Matematica 1 Aprofundare 

Chimie 1 Aprofundare 

Informatică 1 Aprofundare 

Biologie 1 Aprofundare 

12 I2 

Matematica 1 Aprofundare 

Chimie 1 Aprofundare 

Informatică 1 Aprofundare 

Biologie 1 Aprofundare 

Educaţie pentru sănătate 1 Disciplină nouă 

TIC 1 Aprofundare 

12F 

Limba româna 1 Aprofundare 

Limba germană 1 Disciplină nouă 

Educaţie pentru sănătate 1 Disciplină nouă 

Istoria comunismului in romania 1 Aprofundare 

Geografie 1 Disciplină nouă 

Educatie civica 1 Disciplină nouă 

 

 

2.2.7. Resurse umane  

a) Personal didactic de predare 

Anul şcolar 2013-2014 a debutat cu un număr de 62 de cadre didactice (59 profesori, 2 maiştri-

instructori, un consilier psihopedagog): 

 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

didactice 

întregi / 

posturi 

Număr de cadre didactice 

cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ/ 

procent din număr de 

persoane 

Număr de 

titulari/procent 

din număr de 

norme întregi / 

posturi 

Număr de cadre  

calificate / 

procent din 

număr de cadre 

didactice 

Nivel de 

învățământ 

62 45 49 / 79 % 33 / 53  % 62 / 100 % liceal 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 

Număr personal 

didactic 

necalificat 

Cu 

doctorat 
Cu gradul I 

Cu gradul 

II 

Cu 

Definitivat 

Fără 

definitivat 
 

1 31 10 12 8 0 

 

b) Personal didactic auxiliar – 10 posturi: 

 Secretar şef   

 Secretar  

 Bibliotecar 

 Informatician 

 Administrator financiar 

 Administrator de patrimoniu 

 Laboranţi (3) 

 Supraveghetor de noapte 
 

c) Personal nedidactic – 17 posturi: 

 Casier 

 Magaziner 

 Paznici (3) 

 Îngrijitori (6) 

 Muncitori (4) 

 Muncitor (electrician) 

 Muncitor de întreţinere 
 

2.2.8. Parteneriate şi colaborări  

A. Colaborarea prin parteneriate educaţionale 

 ,,Împreună să stopăm infracţiunile‖ - Parteneri: Consiliul Baroului Ilfov, Asociaţia Pentru 

Dialog și Solidaritate  a  Avocaţilor, Agenţia Naţională Antidrog, Jandarmeria Română, 

I.S.J. Ilfov 

 ,,Ai grijă de sănătatea ta!,,  - Asociaţia ,,Mame‖ 

 Fundaţia Tineri pentru Tineri – Proiectul Evrica – educația pentru viață și responsabilitate 

individuală prin programe de cetăţenie activă pentru tinerii din românia. 

 Inspectoratul General al Poliției Române (IPJ Ilfov) 

 Crucea Roșie, Filiala Ilfov 
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 Asociaţia Anonymo Muza (are ca scop crearea de proiecte culturale şi educaţionale care vor 

promova identitatea prin diversitate într-un spaţiu cultural comun.)  

 

B. Liceul nostru este implicat în mai multe proiecte iniţiate de ISJ Ilfov sau MECTS 

şi finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU): 

2. „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii‖ concretizat 

prin introducerea disciplinei opţionale integrate „Societatea cunoaşterii‖. 

3. „Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii 

personale‖ este o platformă digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de 

liceu şi s-a concretizat prin introducerea disciplinei opţionale „Managementul vieţii personale‖ . 

4. „Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic pe piaţa muncii‖.                    

5. Acţiunea etwinning (componentă a Programului Comenius al Comisiei Europene: - elevi 

de la clasele a XI-a F şi a IX-a F sunt implicaţi în 2 proiecte europene: ―European Journalist‖ şi 

―My place on Earth‖ (până în luna mai) în colaborare cu şcoli din Anglia, Franţa, Suedia, Polonia, 

Germania, Italia, Croaţia – proiecte pentru care şcoala noastră a obtinut ceritificate de calitate; 

         

 În ceea ce priveşte programele şi proiectele : 

 continuă parteneriatul cu Junior Achievement România, drept pentru care amintim şi 

activitatea din 21-26.11.2013 – ―Training online pe tema inovării sociale şi activităţi de formulare 

a unor soluţii viabile‖ din cadrul ―Săptămânii Globale a Antreprenoriatului‖ (GEW) ca parte a 

programului educaţional Social Innovation Relay – susţinut de HP (elevii s-au confruntat cu 

situaţii reale de antreprenoriat social în scopul educării tinerei generaţii în spiritul 

antreprenoriatului); 

 tot în cadrul colaborării cu Junior Achievement România amintim de cele 3 programe ce 

sunt implementate în premieră în liceul nostru - Educaţie pentru sănătate: NUTRIȚIE, Riscul şi 

asigurările, Tehnici de comunicare. Succesul profesional, programe ce vor fi implementate şi anul 

şcolar viitor; 

 continuă acţiunea eTwinning şi amintim aici faptul că elevi au fost implicaţi în 2 proiecte 

europene: ―European Journalist‖ şi ―My place on Earth‖ (până în luna mai) în colaborare cu şcoli 

din Anglia, Franţa, Suedia, Polonia, Germania, Italia, Croaţia – proiecte pentru care şcoala noastră 

a obtinut ceritificate de calitate ; 
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 şcoala noastră este înscrisă pe platforma europeană a Comisiei Europene în vederea 

derulării unor noi proiecte Erasmus+ (şi în luna aprilie şi şcoala noastră a depus în colaborare un 

astfel de proiect);  

 continuă colaborarea cu ONG-ul World Wide Fund for Nature România.  

 

C. Colaborarea cu părinţii.  

Părinţii au participat la şedinţe şi lectorate şi s-au organizat în Asociaţia părinţilor, având 

personalitate juridică. 

Implicarea părinţilor în viata şcolii nu este semnificativa, dar aceştia îşi susţin copiii în 

participările la concursuri, proiecte şi activităţi ale şcolii. 

Elevii şi părinţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele cu şcoala. 

 

D. Colaborarea cu Consiliul Local.  

Colaborarea cu autorităţile locale a fost buna, au fost punctate evenimentele istorice, Consiliul 

judeţean Ilfov şi Primăria Oraşului Buftea au fost partenerii noştri în multe activitati (Balul 

Bobocilor, ecologizări, comemorări etc). 

S-a realizat încheierea acordurilor de parteneriat pentru educaţie cu unităţile unde elevii 

desfăşoară instruirea practică.  

S-au încheiat contracte cu firme pentru furnizare de servicii de medicina muncii, de ISU, cu 

firme care asigură buna funcţionare a aparaturii unităţii (imprimante, calculatoare, camere video, 

Internet etc). 

 

E. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Şcoala noastră a colaborat cu parteneri ca:  

 MECTS, ISJ Ilfov, CCD Branesti, 

 Instituţii de învăţământ superior – Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti – oferte 

pentru continuarea studiilor,  

 Consiliul Judeţean al Elevilor CJE Ilfov – numeroase participări la activităţi naţionale şi elev 

în CJE,  

 Clubul Montan GENTIANA – unde avem reprezentanţi elevi şi profesor-fondator, Dl. Prof.  

Marcu Marius,  

 Primăria şi Casa de Cultura Voluntari – Ilfov,  
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 Direcţia de Sport Ilfov,  

 Direcţia pentru cultura şi patrimoniu naţional - Ilfov,  

 Centrul cultural „Ion Manu‖- Otopeni,  

 Palatul Brâncovenesc – Mogosoaia, Ilfov,  

 Organizaţia PRO-TINERET,  

 

F. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

S-au încheiat contracte de parteneriat cu: 

 Fundaţia „Tineri pentru tineri‖,  

 Educaţie pentru viata de familie‖ voluntariat, curs formare – 16 voluntari, aplicaţii în vacanta 

de vara,  

 Inspectoratul de Politie al judeţului Ilfov – Compartimentul de Analiza şi prevenire a 

Criminalităţii,  

 Politia Buftea,  

 Inspectoratul pentru situaţii de urgenta,  

 Crucea Roşie Buftea,   

 Agenţia Naţionala împotriva traficului de persoane,  

 Agenţia Naţionala Antidrog,  

 Asociaţia MAME, Metro Kid – Investim în educaţie,   

 Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi,  

 Fundaţia CRCR – Cluj Napoca,  

 AJOFM Ilfov. 

 

2.2.9. Dezvoltarea personalului 

Dezvoltarea personalului este procesul prin care este continuu îmbunatățită abilitatea angajatului 

de a executa o multitudine de sarcini, inclusiv în afara celor solicitate în activitatea curentă.  

Școala fiind un furnizor de servicii de educație și formare profesională s-a impus identificarea și 

utilizarea unor instrumente de dezvoltare a resurselor umane și utilizarea acestora în cadrul tuturor 

formelor de dezvoltare a personalului. Există un interes susţinut pentru îmbunătăţirea calităţii actului 

didactic, motiv pentru care un număr mare de cadre didactice au participat la activităţi de formare la 

nivel judeţean şi naţional: 

 pregătiri pentru susținerea gradelor didactice; masterat în diferite domenii;  
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 perfecționarea periodică la 5 ani; perfecționarea continuă metodico-științifică și 

psihopedagogică la nivelul catedrelor și comisiilor metodice;  

 perfectionarea prin activități metodico-științifice și psihopedagogice la nivelul cercurilor pe 

discipline;  

 participarea la ședințele Consiliului profesoral cu diverse teme;  

 perfecționarea tuturor profesorilor diriginți prin cursurile de consiliere și orientare profesională 

organizate prin CCD;  

 sustinerea de comunicări științifice;  

 lucrări de specialitatate publicate de cadrele didactice. 

Valorificarea participării la cursurile de formare continuă se realizează prin : 

 Diseminare în colectivul profesoral 

 Lucru pe ateliere cu membrii consiliului profesoral 

 Împărtăşirea experienţei în lectoratele cu părinţii 

 Activităţi de implementare în cadrul orelor de curs 

 Monitorizare pe baza asistenţelor la ore 

 Evaluare în consilii profesorale şi CA. 

 

2.3. Analiza S.W.O.T. 

PUNCTE TARI 

 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şcolare în 

vigoare; 

 Realizarea integrală a planului de şcolarizare; 

 Calificative maxime obţinute în urma 

Inspecţiei şcolare generale şi a evaluării 

ARACIP; 

 Spaţiu şi dotare adecvate procesului instructiv-

educativ după finalizarea proiectului de 

consolidare, reabilitare şi dotare (orele se vor 

desfăşura numai în cabinete şi laboratoare); 

 Bibliotecă, laboratoare de informatică, acces 

Internet; 

 Aparatură multimedia în toate serviciile 

unităţii, abonamente la publicaţii legislative şi 

culturale; 

PUNCTE SLABE 

 

 Desfăşurarea provizorie a activităţii în săli 

de clasă, în două schimburi, datorită 

proiectului de reabilitare (renunţarea la 

cele mai multe cabinete şi laboratoare); 

 Număr destul de mare de profesori 

suplinitori; 

 Utilizarea sporadică a soft-urilor 

educaţionale; 

 Violenţa elevilor faţă de bunurile 

materiale; 

 Frecvenţa relativ slabă a unor elevi; 

 Implicarea slabă a familiei. 

. 
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 Cabinet medical, cabinet psihopedagogic; 

 Program PHARE ; 

 Material didactic; 

 Mobilier nou în toate clădirile reabilitate; 

 Număr mare de profesori calificaţi şi cu grade 

didactice; 

 Existenţa de formatori şi metodişti în şcoală; 

 Interesul profesional al cadrelor didactice 

(formare continuă, perfecţionare şi 

autoperfecţionare, master etc); 

 Numeroase şi variate activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare; 

 Disponibilitate şi deschidere pentru 

colaborarea cu comunitatea locală; 

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale; 

 Organizarea eficientă a serviciilor din unitate; 

Sistem de comunicare eficient (aviziere, pagină 

web). 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Elaborarea unor standarde naţionale, 

indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 Descentralizarea sistemului de învăţămănt; 

 Existenţa cadrului legislativ permisiv în 

obţinerea de fonduri proprii; 

 Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, 

Dispensarul  etc; 

 Pregătire profesională a cadrelor didactice în 

cadrul programului PHARE, prin CCD sau ISJ 

Ilfov; 

 Colaborarea eficientă şi promptă cu 

instituţiile administraţiei publice locale; 

 Extinderea programelor de reabilitare, 

reparaţii şi consolidări de către M.E.C.T.S. şi 

Consiliul Local, din fonduri POS-DRU; 

 Profesori ai şcolii, autori de  manuale, 

culegeri şi articole. 

AMENINŢĂRI 

 Număr inadecvat de cadre didactice 

auxiliare şi nedidactice; 

 Clase cu număr foarte mare de elevi; 

 Migrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de 

activitate mai bine retribuite; 

 Scăderea prestigiului profesiei didactice; 

 Educaţia nu mai este privită, de către 

elevi ca un mijloc de promovare socială; 

 Atractivitatea exercitată asupra elevilor 

de tehnologia informaţională contribuie la 

diminuarea timpului acordat studiului; 

 Inerţia şi slaba motivare a cadrelor 

didactice; 

 Riscul abandonului şcolar din cauza 

condiţiilor materiale precare; 

 Creşterea violenţei în rândul elevilor; 

 „Cultura de cartier"; 

 Colaborare sporadică cu C.L.D.P.S.; 

 Slaba colaborare a agenţilor economici cu 

şcoala. 
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2.4. Analiza P.E.S.T.E. 

ECONOMIC: 

Comunitatea căreia îi aparţine Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" este formată din 30% mici 

fermieri - agricultori, 15% muncitori, 5% meşteşugari, 10% negustori, 15% mici întreprinzători, 25% 

intelectuali. 

Situaţia financiară a familiilor din care provin elevii este modestă, fapt ce nu permite crearea de fonduri 

substanţiale la comitetul cetăţenesc de părinţi. 

Consiliul local are ca responsabilitate întreţinerea a două grupuri şcolare, patru şcoli generale, trei 

grădiniţe un program prelungit şi patru grădiniţe cu program normal, având ca sursă impozitele locale 

aferente unei populaţii de aproximativ 23 de locuitori. Declinul sau închiderea unor unităţi economice 

existente până în anul 1989, a determinat scăderea veniturilor unui număr important de locuitori ai oraşului, 

fapt ce determină şi creşterea numărului de abandonuri şcolare. 

 

POLITIC: 

 Primăria — factor politic determinant la nivelul comunităţii — nu are suficiente resurse 

economice pentru a rezolva în totalitate problemele multiple ale şcolii. 

 Deşi primarul oraşului este evident interesat să ajute şcoala şi îşi foloseşte din plin autoritatea şi 

influenţa în rândul localnicilor pentru mobilizarea acestora la activităţi în folosul şcolii, nu poate 

acoperii solicitările unităţilor de învăţământ de  pe raza oraşului. 

 Managerul nu dispune de fonduri pentru a oferi cadrelor didactice un nivel de salarizare atractiv, 

care să determine profesorii tineri să rămână în domeniul învăţământului pe durata întregii activităţi. 

 

SOCIAL: 

Din punct de vedere social, deşi factorii determinanţi au în vedere asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţilor în învăţământ, apar unele aspecte negative care trebuie scoase în evidenţă: 

 comunitatea locală, deşi face eforturi mari, nu poate acoperi în totalitate necesarul de fonduri pentru 

desfăşurarea unui învăţământ modern, competitiv; 

 percepţia unor părinţi privind nevoia de educaţie este nesatisfacătoare; 

 familia, datorită veniturilor modeste îşi pierde interesul şi preocuparea pentru susţinerea ideii de 

educaţie; 

 nesiguranţa ocupării unui loc de muncă la absolvirea şcolii, cât şi mediile sociale din care provin, duc 

la o slabă preocupare a elevilor pentru pregătirea profesională; 
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 mass-media, în special televiziunea comercială, prin programele sale, încurajează violenţa în rândul 

tinerilor, punând cultura autentică pe planuri inferioare. 

 

TEHNOLOGIC: 

 Conectarea calculatoarelor şcolii în reţea şi la Internet, ceea ce permite accesul rapid la informaţie. 

 Dotarea cu tehnică de calcul performantă. 

 Dotarea cu material didactic performant a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a sălii de sport şi a 

cabinetului psiho-pedagogic. 

 Dotarea cu material didactic performant a cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor pentru disciplinele 

tehnice. 

 Existenţa în şcoală a mijloacelor moderne de comunicaţie (telefon fix, telefoane mobile, fax, TV, radio, 

Internet etc). 

  Din resurse extrabugetare, sponsorizări, donaţii, venituri de la Comitetul de părinţi, vom 

continua dotarea unităţii cu calculatoare, imprimante şi mobilier şcolar. 

 

ECOLOGIC: 

 Educaţia ecologică costituie o componentă importantă a procesului educaţional desfăşurată în 

unitatea şcolară, atât prin orele din TC cât şi prin cursuri opţionale. 

 Proiectele de dezvoltare şcolară respectă normele europene cu privire la protecţia mediului.  

 Există protocol de colaborare cu asociaţia ECOTIN, în care sunt angrenaţi elevi şi profesori în 

activităţi sportive, turistice şi ecologice. 

 

2.5. Aspecte care necesită dezvoltare. Priorități care se bazează pe 

analiza nevoilor 

 

1. Dezvoltarea resurselor umane prin cuprinderea lor în sistemul de formare continuă 

Obiectiv 1. Creșterea numărului de cadre didactice din IPT care participă anual la programe de 

formare în specialitate și metodica specialității. 

Obiectiv 2.  Centrarea proceselor de predare-învatare pe elev, conform nevoilor individuale și 

ritmului propriu de învățare; 

Obiectiv 3. Inovarea metodelor de predare-învatare prin utilizarea tehnologiilor de educație IT&C 

2. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale a unității școlare și achiziționarea mijloacelor 

de învățământ, echipamentelor didactice aferente domeniilor de pregătire. 
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Obiectiv 1. Asigurarea resurselor care facilitează integrarea socială a absolvenților, în scopul 

dezvoltării abilităților și competențelor profesionale prin contactul cu noile tehnologii de producție 

pentru încurajarea formării pe parcursul întregii vieți. 

Obiectiv 2. Modernizarea infrastructurii prin asigurarea spațiilor de instruire tehnologică și 

practică la standarde europene, pe domeniile de bază în pregatirea elevilor. 

3 . Corelarea ofertei educaționale și de formare profesională cu cererea pieței muncii: 

Obiectiv 1. Implementarea unui program anual de actualizare a compețentelor, cu accent pe noile 

tehnologii din domeniul de specialitate pentru toti profesorii din IPT. 

Obiectiv 2. Diversificarea ofertei educaționale prin introducerea de noi calificări. 

  Obiectiv 3. Îmbunatățirea calității instruirii practice.  

4. Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră 

Obiectiv  1. Extinderea și diversificarea activității de informare și consiliere în vederea formarii la 

elevi a unei opțiuni realiste privind cariera. 

Obiectiv  2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

 Obiectiv  3. Prevenirea abandonului pe termen scurt și mediu. 

5. Dezvoltarea și consolidarea culturii organizaționale a unității de învatamânt din perspectiva 

parteneriatului social și a spiritului antreprenorial 

Obiectiv   1. Dezvoltarea de parteneriate cu organizații educaționale europene. 

Obiectiv   2. Dezvoltarea de parteneriate cu agenți la nivel regional și local; implicarea 

partenerilor economici în desfașurarea procesului de formare profesională. 

6. Asigurarea egalității de șanse pentru obținerea unei calificări 

Obiectiv  1. Asigurarea de condiții egale de acces la programele de învățare și sprijinirea tuturor 

elevilor. 

Obiectiv  2. Îmbunatățirea rezultatelor școlare. 

7. Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în școală și în 

comunitate, pe baza parteneriatului dintre elevi, profesori si membri ai comunității locale 

Obiectiv 1: Dezvoltarea componentei educative și responsabilizarea elevilor în propria formare. 
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Partea a III-a – Strategia proiectului 

 

3.1.     Ţinte strategice 
 

În contextul creşterii calităţii educaţiei, a calităţii vieţii şcolare în general, punctele cheie în 

aceste procese de evoluţie sunt constituite din analiza critică a rezultatelor obţinute la nivelul 

activităţii elevilor şi cadrelor didactice, identificarea priorităţilor specifice  şi stabilirea clară a 

strategiilor de dezvoltare. 

       Pentru  perioada 2014-2018, Liceul Tehnologic ,,Dumitru Dumitrescu‖   îşi propune 

următoarele ţinte strategice: 

1. Structurarea tuturor activităţilor la nivelul şcolii, pe baza standardelor naţionale de 

referinţă pentru învăţământul  preuniversitar,  în vederea asigurării calităţii în 

educaţie. 

2. Optimizarea activităţii didactice şi educative pentru creşterea calităţii pregătirii 

elevilor. 

3. Îmbunătăţirea, actualizarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ 

în vederea creării unui mediu educaţional competitiv. 

4. Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în condiţiile 

asigurării calităţii şi transparenţei în educaţie,  prin promovarea de bune practici la 

nivelul  unităţii de învăţământ şi la nivel judeţean. 

 
3.2.     Opţiuni strategice 
 
A.   Dezvoltarea curriculară 

PRIORITATEA:  

      Transformarea unităţii de învăţământ în furnizor de servicii educaţionale de calitate, în 

concordanţă cu principiile democratice şi cerinţele pieţei muncii europene.     

OBIECTIVE:     

1. Centrarea educaţiei pe elev şi competenţe 

2. Eficientizarea procesului de orientare şcolară şi profesională 

3. Creşterea performanţei şcolare 

CONTEXT: 

      Aderarea la Uniunea Europeana implică înţelegerea, afirmarea şi implementarea unor 



Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu Buftea 

39 
PDI  2014-2018 

principii democratice, inclusiv în domeniul educaţional. Aceasta implică tansformarea şcolii într-o 

structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor şi în concordanţă cu 

tendinţele de dezvoltare socio-economice. De asemenea modelul educaţional european propune o 

strânsă colaborare între şcoală, familie şi comunitatea locală.         

 

B.   Dezvoltarea resurselor umane 

PRIORITATEA:. Asigurarea calităţii în unitatea de învăţământ . 

OBIECTIVE: 

1. Proiectarea activităţilor pe baza standardelor 

2. Aplicarea  procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională 

3. Evaluarea constructivă şi consilierea cadrelor didactice în cadrul procesului de predare-

învăţare 

CONTEXT: 

       Pentru a supravieţui pe piaţa ofertelor educaţionale unitatea de învăţământ este obligată să 

introducă sistemele de asigurare a calităţii procesului de predare-învăţare. Obţinerea calităţii în 

desfăşurarea programelor oferite de sistemul de învăţământ este un proces pe termen lung, care 

necesită o planificare şi o organizare atentă. Introducerea sistemelor de asigurare a calităţii 

permite transformarea şcolii în furnizor de servicii educaţionale de calitate. 

 

C.   Dezvoltare şi relaţii comunitare 

PRIORITATEA:   

Crearea imaginii ca instituţie credibilă, dinamică atât la nivel local cât şi judeţean.. 

OBIECTIVE: 

1. Eficientizarea sistemului de comunicare internă şi externă unităţii de învăţământ. 

2. Mediatizarea activităţilor organizaţionale, crescând vizibilitatea şi credibilitatea 

instituţională şi a reprezentanţilor acesteia. 

CONTEXT:  

                În condiţiile integrării în Uniunea Europeana şcoala trebuie să contribuie la dezvoltarea 

unei culturi organizaţionale, să-şi creeze o imagine credibilă şi dinamică. 
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D.   Resurse materiale şi de finanţare : 

PRIORITATEA:  Asigurarea unui proces instructiv educativ la nivel european prin 

desfăşurarea activităţilor didactice pe cabinete şi laboratoare. 

OBIECTIVE:  

1. Continuarea activităţii de refacere şi modernizare a infrastructurii 

2. Continuarea procesului de dotare a unităţii prin achiziţionare şi autodotare în vederea 

desfăşurării activităţii didactice pe cabinete şi laboratoare. 

CONTEXT:  

       În condiţiile integrării în Uniunea Europeană şcoala trebuie să asigure servicii educaţionale 

de calitate prin utilizarea la maxim a materialului didactic obţinut prin finanţarea MECTS şi 

PHARE dar şi prin autodotare. Aceasta impune desfăşurarea tuturor activităţilor didactice în 

cabinete şi laboratoare specializate, unde elevii pot îmbina cunoştinţele teoretice cu aplicaţiile 

practice, în scopul facilitării integrării socio-profesionale a acestora. 

 

 

3.3.     Rezultate așteptate 
 

 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ 

 Eficientizarea procesului de instruire 

 Modernizarea procesului instructiv-educativ 

 Îmbunătăţirea performanţelor şcolare 

 Evaluarea obiectivă a performanţelor şcolare 

 Evidenţierea performanţelor şcolare 

 Formarea profesională a elevilor 

 Obţinerea diplomelor şi certificatelor de competenţe 

 Respectarea cadrului legal 

 Creşterea gradului de implicare a personalului didactic 

 Implicarea părinţilor în formarea elevilor 
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 Amelioarea / eliminarea punctelor slabe 

 Accesul la informaţie a tuturor celor interesaţi 

 Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţionale şi a reprezentanţilor acesteia 

 Atragerea elevilor către liceul nostru 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi din localitate 

 Asigurarea condiţiilor de lucru 

 Finalizarea proiectului de reabilitare şi dotare 
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3.4.     Plan operaţional 

 

ŢINTA 1:   Structurarea tuturor activităţilor la nivelul şcolii, pe baza  standardelor naţionale de referinţă pentru învăţământul  

preuniversitar, în vederea asigurării calităţii în educaţie. 

 

O.1.  Proiectarea activităţilor pe baza standardelor 

Acţiuni  propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 

Termene / 

An şcolar 
Responsabil Parteneri Obs. 

Proiectarea tuturor activităţilor pe 

baza standardelor. 

Creşterea calităţii actului 

instructiv-educativ 

Documentele 

manageriale şi 

ale comisiilor 

anual 

Directori 

Responsabilii 

comisiilor 

  

Formarea personalului didactic în 

scopul introducerii sistemelor de 

asigurare a calităţii 

Aplicarea standardelor în 

toate activităţile 

Participarea a cel 

puţin 60% dintre 

profesori la 

activităţi de 

formare (cursuri, 

CP, activităţi 

metodice) 

august 2017 

Responsabilul cu 

formarea 

continuă 

 

Responsabil 

CEAC 

C.C.D.Ilfov 

 

I.S.J. Ilfov 

 

Elaborarea unor strategii de 

urmărire a evoluţiei 

performanţelor şcolare, utilizând 

sistemul naţional de indicatori 

privind calitatea. 

Îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare 

Toate catedrele 

vor avea strategii 

elaborate 

anual 
Responsabilul 

CEAC 
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O.2.  Aplicărea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională 

Acţiuni  propuse 
Rezultate 

aşteptate 

Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabil Parteneri Obs. 

Elaborarea tuturor procedurilor şi 

instrumentelor de autoevaluare 

instituţională, în acord cu 

prevederile legale. 

Respectarea 

cadrului legal 

Întocmirea 

tuturor 

documentelor 

comisiei 

august 2017 Responsabil CEAC 
Firme 

specializate 
 

Întocmirea rapoartelor de 

autoevaluare la nivelul catedrelor 

/ comisiilor şi compartimentelor. 

Respectarea 

cadrului legal 

Rapoarte de 

autoevaluare 

obiective pentru 

toate comisiile 

anual 
Responsabilii 

comisiilor 
  

Utilizarea rezultatelor 

autoevaluării pentru optimizarea 

funcţionării şi dezvoltării 

instituţiei. 

Ameliorarea / 

eliminarea 

punctelor slabe 

Întocmirea 

planurilor  

remediale pentru 

toate disfuncţiile 

constatate 

anual 

Responsabil CEAC 

 

Responsabilii 

comisiilor 

  

Facilitarea accesului personalului 

didactic la informaţii privind 

introducerea sistemelor de 

asigurare a calităţii 

Creşterea gradului 

de implicare a 

personalului 

didactic 

Amenajarea unui 

avizier 

Informări 

semestriale în CP 

permanent Responsabil CEAC   



Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu Buftea 

 - 44 - 

 

O.3.  Evaluarea constructivă şi consilierea cadrelor didactice în cadrul procesului de predare-învăţare 

Acţiuni  propuse 
Rezultate 

aşteptate 

Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabil Parteneri Obs. 

Asistarea la ore a tuturor cadrelor 

didactice de către director, 

responsabilul comisiei de asigurare 

a calităţii şi responsabilii comisiilor 

metodice. 

Identificarea 

nevoilor de 

formare / 

perfecţionare 

30 asistenţe realizate 

de directori, 50 

asistenţe realizate de 

şefii catedrelor 

Conform 

graficelor 
Directorii   

Valorificarea asistenţelor şi 

interasistenţelor 

realizate în Consiliul Profesoral şi 

de Consiliul de Administraţie 

Amelioarea / 

eliminarea 

punctelor slabe 

Rapoarte semestrisle 

în CA şi CP 

Recomandări pentru 

toţi profesorii asistaţi 

semestrial 
Responsabilul 

CEAC 
  

Asigurarea consilierii / consultanţei 

cadrelor didactice şi a feed-back-

ului necesar în stabilirea căilor de 

acţiune pentru asigurarea egalităţii 

de şanse tuturor profesorilor. 

Creşterea calităţii 

activităţii 

didactice 

Analiza individuală a 

fiecărei lecţii 

asistate, cu 

evidenţierea tuturor 

punctelor tari şi slabe 

permanent 
Directorii 

Şefii de catedră 
  



 

 

ŢINTA  2:   Optimizarea activităţii didactice şi educative pentru creşterea calităţii pregătirii elevilor. 

 

 

O.1.  Centrarea educaţiei pe elev şi competenţe 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 
Termen Responsabili Parteneri Obs. 

Adaptarea metodelor didactice 

la stilurile de învăţare pentru 

asigurarea egalităţii de şanse 

tuturor elevilor 

Eficientizarea procesului 

de instruire 

90% dintre profesorii 

asistaţi ţin cont de 

stilurile de învăţare 

august 2018 
CEAC 

Directorii 
  

Diversificarea instrumentelor şi 

metodelor de evaluare 

Evaluarea obiectivă a 

competenţelor elevilor 

În 90% din lecţiile 

asistate sunt utilizate 

cel puţin 2 

instrumente sau 

metode de evaluare 

permanent 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

  

Activităţi de formare continuă a 

cadrelor didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice 

Participarea a cel 

puţin 80% dintre 

profesori la activităţi 

de formare 

Consilii profesorale 

cu temă – 2. 

Conform 

graficelor 

Directori 

Şefii de 

catedre 

CCD Ilfov  

Încheierea protocoalelor de 

parteneriat cu agenţi economici 

Formarea profesională a 

elevilor 

Protocoale pentru 

efectuarea instruirii 

practice încheiate cu 

cel puţin 4 agenţi 

economici 

anual 

Inginerii 

Maiştrii 

instructori 

Agenţi economici  
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O.2.  Eficientizarea procesului de orientare şcolară şi profesională 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabili Parteneri Obs. 

Consilierea elevilor privind 

parcursul educaţional şi 

profesional 

Alegerea parcursului 

optim 

Participarea 

consilierului şcolar la 

cel puţin o lecţie de 

dirigenţie, la toate 

clasele terminale 

anual diriginţii Părinţii  

Întîlniri cu reprezentanţi ai 

Universităţilor şi agenţilor 

economici 

Prezentarea ofertelor 

educaţionale şi de 

angajare 

Întâlniri ale elevilor cu 

5 reprezentanţi ai 

Universităţilor şi 3 ai 

agenţilor economici 

Conform 

graficelor 

Consilierul 

şcolar 

Reprezentanţi ai 

Universităţilor 

Agenţi economici 
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O.3.  Creşterea performanţei şcolare 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabili Parteneri Obs. 

Aplicarea testelor de evaluare 

unitare 

Evaluarea obiectivă a 

performanţelor şcolare 

Centralizarea 

rezultatelor testelor 

iniţiale, tezelor unice, 

simulărilor naţionale şi 

realizarea de planuri 

remediale  

Conform 

graficelor 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

ISJ Ilfov 

MEC 
 

Valorificarea rezultatelor 

evaluărilor 

Informarea părinţilor şi 

elevilor şi asigurarea 

feed back-ului 

Toţi elevii şi 95% din 

părinţi vor fi informaţi 

cu privire la rezultatul 

evaluărilor 

Permanent Diriginţii   

Monitorizarea frecvenţei 
Creşterea performanţei 

şcolare 

Creşterea frecvenţei cu 

3% anual 
permanent 

Comisia de 

monitorizare 

a frecvenţei 

  

Pregătiri suplimentare ale 

elevilor 

Creşterea performanţei 

şcolare 

Participarea a 60% 

dintre elevii cu 

rezultate slabe la 

programele remediale 

Conform 

graficelor 
Profesorii   

Participare la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Evidenţierea 

performanţelor şcolare 

Calificarea a cel puţin 

2 elevi la etapa 

naţională 

Conform 

calendarelor 
Profesorii ISJ Ilfov  

Pregătiri pentru examene de 

sfârşit de ciclu (Bacalaureat, 

atestate profesionale) 

Obţinerea diplomelor şi 

certificatelor de 

competenţe 

Creşterea procentului 

de promovabilitate la 

bacalaureat cu 5% 

anual 

Conform 

graficelor 

Comisia 

pentru 

examene de 

sfârşit de 

ciclu 
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ŢINTA  3:    Îmbunătăţirea, actualizarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ în vederea creării unui 

mediu educaţional competitiv. 

 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabil Parteneri Obs. 

O.1.  Continuarea activităţii de refacere şi modernizare a infrastructurii 

Implicare în proiectul 

comun de reabilitare şi 

dotare 

Finalizarea proiectului 
monitorizări 

lunare 

septembrie 

2016 

Delegatul şcolii 

Directori 
Consiliul local  

Reparaţii şi igienizare 
Asigurarea condiţiilor de 

lucru 

Proces verbal 

de recepţie 
anual Administrator Firme specializate  

O.2.  Continuarea procesului de dotare a unităţii prin achiziţionare şi autodotare 

Identificarea necesarului 

de materiale şi mijloace 

didactice 

Modernizarea procesului 

instructiv-educativ 
Liste de necesar anual 

Responsabilii 

comisiilor metodice 
  

Dotarea corpului B cu 

mobilier nou 

Atragerea elevilor către 

liceul nostru 

Dotare 30% cu 

mobilier şcolar 

nou a corpurilor 

reabilitate 

2016-2018 
Directori, contabil, 

administrator 

Consiliul local 

Furnizori de 

mobilier şcolar 

 

Achizitionarea de 

materiale şi mijloace 

didactice 

Modernizarea procesului 

instructiv-educativ 

Acoperirea a 

90% din listele 

de necesar 

2016-2017 

Responsabilii 

comisiilor metodice, 

Bibliotecarul 

Consiliul local 

Furnizori de 

material didactic 
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 ŢINTA  4:   Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în condiţiile asigurării calităţii şi transparenţei 

în educaţie,  prin promovarea de bune practici la nivelul  unităţii de învăţământ şi la nivel judeţean. 

 

 

 

O.1.  Eficientizarea sistemului de comunicare internă şi externă unităţii de învăţământ 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate Indicatori de performanţă Termene Responsabil Parteneri Obs. 

Reactualizarea  

paginii Web 

Utilizarea paginii Web 

Accesul la informaţie a 

tuturor celor interesaţi 

Număr de vizitatori 
noiembrie 

2015 

Profesori de 

informatică 

Firme 

specializate 
 

Reactualizarea 

afişajelor din incinta 

şcolii 

Accesul la informaţie a 

tuturor celor interesaţi 

Avizierele cuprind 

informaţii actualizate 
permanent 

Directorii 

Şefii de 

comisii 

  

Promovarea ofertei 

şcolare 

Creşterea numărului de elevi 

proveniţi din localitate 

Realizarea planului de 

şcolarizare 

Conform 

graficelor 

Consilier 

şcolar  

Resp. imagine 

Şcolile din 

oraş 

ISJ Ilfov 

 

Şediţe şi lectorate cu 

părinţii 

Implicarea părinţilor în 

formarea elevilor 

70% dintre părinţi participă 

la şedinţe şi lectorate 

Conform 

graficelor 

Consilierii 

şcolar şi 

educativ 

Diriginţii 

Părinţii  
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O.2.  Mediatizarea activităţilor organizaţionale 

Acţiuni propuse Rezultate aşteptate 
Indicatori de 

performanţă 
Termene Responsabil Parteneri Obs. 

Organizarea de 

evenimente pentru 

promovarea imaginii 

instituţiei 

Creşterea vizibilităţii şi 

credibilităţii instituţionale şi 

a reprezentanţilor acesteia 

Miniproiecte 

 

Conform 

graficelor 

Consilierii 

educativ şi de 

imagine 

Părinţi 

Comunitatea 

locală 

Şcolile din 

oraş 

 

Colaborarea cu 

comunitatea locală şi 

judeţeană 

Creşterea vizibilităţii şi 

credibilităţii instituţionale şi 

a reprezentanţilor acesteia 

Activităţi comune permanent 

Consilierii 

educativ şi de 

imagine 

 

Părinţi 

Comunitatea 

locală 

 

Promovarea elementelor 

de identitate şi cultură 

specifice 

Editarea de reviste, broşuri, 

pliante 

Revista şcolii, broşuri, 

pliante, afişe etc. 
permanent 

Consilierii 

educativ şi de 

imagine 

Comunitatea 

locală  



 

 

 

PARTEA  IV -  Monitorizare şi evaluarea proiectului 

 

Ținta strategică 1:  Structurarea tuturor activităţilor la nivelul şcolii, pe baza  

standardelor naţionale de referinţă pentru învăţământul  preuniversitar, în vederea 

asigurării calităţii în educaţie. 

Obiective Monitorizare Modalități de evaluare 

Obiectiv 1:  Proiectarea 

activităţilor pe baza 

standardelor 

Documentele manageriale 

ale comisiilor metodice  

 Portofoliul profesorului 

 Existenţa şi corectitudinea 

proiectelor, planificărilor, 

graficelor 

 Existenţa planurilor de 

măsuri 

Obiectiv 2:  Aplicarea  

procedurilor şi activităţilor 

de autoevaluare 

instituţională 

 Rapoarte de autoevaluare 

 Manual de proceduri 

 

organizate  

activități  

 Număr proceduri 

 

Obiectiv 3:  Evaluarea 

constructivă şi consilierea 

cadrelor didactice în cadrul 

procesului de predare-

învăţare 

interes 

de formare  

 

participanți la cursurile de 

formare și la workshop-uri 

 

Număr cadre didactice 

consiliate  
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Ținta strategică 2:  Optimizarea activităţii didactice şi educative pentru creşterea 

calităţii pregătirii elevilor. 

Obiective Monitorizare Modalități de evaluare 

Obiectiv 1:  Centrarea 

educaţiei pe elev şi 

competenţe 

diferențiată 

 Planificarea activităților 

suplimentare 

 

 Grafice de progres 

examenele de bacaluareat 

 

 

existente 

Obiectiv 2:  Eficientizarea 

procesului de orientare 

şcolară şi profesională 

 

Calendarul activităților de 

promovare a liceului  

Târgurilor Educaționale  

 

Număr participanți la 

Târguri educaționale  

VIII-a, care participă la Ziua 

Porților Deschise  

Obiectiv 3:  Creşterea 

performanţei şcolare 

diferențiată 

suplimentare 

 Grafice de progres 

mențiuni obținute la 

concursuri 

existente 

la pregătiri  

la concursuri  

 

Ținta strategică 3:  Îmbunătăţirea, actualizarea şi modernizarea bazei materiale a 

unităţii de învăţământ în vederea creării unui mediu educaţional competitiv 

Obiective Monitorizare Modalități de evaluare 

Obiectiv 1:  Continuarea 

activităţii de refacere şi 

modernizare a infrastructurii 

 Liste de necesar de 

materiale şi servicii 

satisfacţie 

 Procese verbale de 

recepţie 
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Obiectiv 2:  Continuarea 

procesului de dotare a 

unităţii prin achiziţionare şi 

autodotare în vederea 

desfăşurării activităţii 

didactice pe cabinete şi 

laboratoare 

 Liste de necesar de 

materiale 

 Program de lucru pe 

cabinete şi laboratoare 

satisfacţie 

 Număr materiale 

achiziţionate 

 Număr materiale 

confecţionate 

 

 

Ținta strategică 4:  Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în 

condiţiile asigurării calităţii şi transparenţei în educaţie,  prin promovarea de bune 

practici la nivelul  unităţii de învăţământ şi la nivel judeţean 

Obiective Monitorizare Modalități de evaluare 

Obiectiv 1:  Eficientizarea 

sistemului de comunicare 

internă şi externă a unităţii 

de învăţământ 

satisfacţie 

obținute  

popularizare: avizier, 

website, materiale 

promoționale  

liceu  

 

părinţii 

Obiectiv 2:  Mediatizarea 

activităţilor organizaţionale, 

crescând vizibilitatea şi 

credibilitatea instituţională şi 

a reprezentanţilor acesteia 

educativ  

educative  

Consiliului Elevilor  

Planul de şcolarizare 

extrașcolare și 

extracurriculare  

didactice participante  

 

 

 

          Director,       Director adjunct, 

 Prof. Stanciu Tănase            Prof. Corcodel Larisa 

 

 



 

 

 


