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Partea 1 – CONTEXTUL 
 

1.1. Formularea viziunii şi a misiunii 
 

Viziunea şcolii 
 
 

Performanţa, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor 
 sunt atributele serviciilor noastre educaţionale. 

 
<< In anul 2017, judeţul Ilfov va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic consolidat, 
eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi 
aspiraţiilor individuale >> (Conform viziunii adoptate de membrii Consorţiului Regional în mai 
2013) 
 
Misiunea şcolii 
 
              Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Bucureşti - Ilfov şi din alte judete ale 
Munteniei pregătire în domeniul Silvicultura şi exploatări forestiere, stimulând totodata 
dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei. 
 
             Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 
europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea 
pe tot parcursul vieţii. 
 
             Şcoala este singurul furnizor de forţă de muncă, calificată de nivel 3 pentru 
unităţile economice din domeniul Silvicultură din Muntenia. 
   

  1.2. Profilul prezent al  şcolii 
 

        Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru‖ îşi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din judeţul 
Ilfov si pentru judeţele din Muntenia. 
        Domeniile de pregătire sunt: Resurse naturale şi protecţia mediului prin liceu tehnologic 
învăţământ de zi şi seral , liceu teoretic cu profil real şi şcoală tehnică postliceală. Având în 
vedere faptul că suntem singura  şcoală care oferă instruire de specialitate de nivel în 
domeniul silviculturii, recrutăm elevi din întreaga regiune, motiv pentru care asigurăm cazare 
în internatul cu 116 locuri şi masă în cantină  
        Pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2016- 2017 au fost înscrişi la liceu filieră tehnologică 
un număr de 36 elevi la cursurilecu frecvență de zi, 28 de elevi la cursurile cu frecvență seral 
şi la filiera teoretică 28 de elevi la cursurile cu frecvenţă redusă. Distribuţia pe rute de 
şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos. 
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Distribuţia principalelor categorii de personal se prezintă astfel: 
Personal de conducere: 

Director 
(numele şi 
prenumele) 

Califica 
rea 

 

Gradul 
 didac 

tic 

Vechi
me la 
cate 
dră 

Documentul 
 de numire 
în funcţie 

Modalitate
a numirii 

pe funcţie 

Unitatea de 
învăţământ  
la care are 
 norma de 

bază  

MIHAIL 
CRISTESCU 

Inginer 
 silvic 

I 27ani Decizia ISJ Ilfov 
nr.  

643 / 24.08.2016 

Delegaţie Colegiul  
Silvic  

,,Theodor 
Pietraru‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Clasa Forma Nivelul Filiera/ 
Domeniul 

Profilul Specializarea/ 
Calificarea 

Nr. clase/ 
Nr.elevi 

1 a IX -a Zi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceal 

Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

2 / 36 

2 FR Teoretica Real Stiintele naturii 1 / 31 

3 a X-a Zi Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

1 / 29 

4 FR Teoretica Real Stiintele naturii 1 / 36 

7 a XI-a Zi Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

2 / 35 

 Seral Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

1 / 22 

8 FR Teoretica Real Stiintele naturii 1 / 31 

9 a XII-a Zi Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

2 / 32 

10 Seral Tehnologica Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari 
forestiere 

1 / 22 

11 FR Teoretica Real Stiintele naturii 1 / 23 

12 a XIII-a FR Teoretica Real Stiintele naturii 1 / 26 

Total 14 / 323 
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Personal didactic: 

Număr 
total de 
cadre 

didactice 

Număr de 
norme 

întregi/posturi 
(vezi instrucţiuni 
partea a-XVI-a) 

Număr de cadre 
didactice cu norma 
de bază în unitatea 

de învăţământ/ 
procent din număr 

de persoane/norme 
întregi, după caz 
(vezi instrucţiuni 
partea a-XVI-a) 

Număr de 
titulari/procent din 
număr de norme 

întregi/posturi 
(vezi instrucţiuni 
partea a-XVI-a) 

Număr de cadre  
calificate/procent din 
număr de cadre 
didactice 
(vezi instrucţiuni 
partea a-XVI-a) 

18 17 / 17 16 / 94,1 % 13  / 76,5 % 18  / 100% 

 
Distribuţia pe grade didactice este prezentatã mai jos:   

GRADUL DIDACTIC NUMĂR DE CADRE DIDACTICE PROCENTE 

I 10 55,6% 

II 2 11,1% 

DEFINITIVAT 3 16,65% 

DEBUTANT 3 16.65% 

TOTAL CADRE 

DIDACTICE 

18 100% 

 
Personal didactic auxiliar: 

 
Personal nedidactic: 
Categorie de personal Număr de persoane 

încadrate 
Număr de norme pentru fiecare 
categorie de personal 

Casier 1 0,5 

Magaziner 1 0,5 

Şofer 1 1 

Muncitor întretinere 1 1 

Fochist 1 1 

Îngrijitor 4 4,5 

Paznic 1 1 

Bucătar şef 1 0,5 

Muncitor necalificat bucătărie 1 1 

Spălătoreasă 1 1 

Total 12 12 

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr de norme 
pentru fiecare 
categorie de 
personal 

Secretar 1 1 

Administrator financiar şef 1 1 

Administrator patrimoniu 1 1 

Documentarist 1 1 

Laborant 1 1 

Tehnician 1 1 

Pedagog 1 1 

Total 7 7 



1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor în perioada 2000-2016 

1.3.1.REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 
PE PERIOADA 2000-2016 

 
 

Anul 
şcolar 

 

Nivelul Clasa Inscrişi Plecaţi / 
Veniţi 

Rămaşi Promovaţi cu medii între: Repetenţi Procentul 
de 

promovabilitate 
Total 5,00 

5,99 
6,00 
6,99 

7,00 
 7,99 

8,00  
8,99 

9  
 10 

2000-2001 

 
 

LICEAL 

a IX-a 88 3 85 84 52 28 4 - - 1 98,82% 

a X-a 94 2 92 91 50 36 4 1 - 1 98,91% 

a XI-a 87 1 86 85 52 29 3 1 - 1 98,83% 

a XII-a 100 - 100 100 85 10 5 - - - 100% 

Total 1 369 6 363 360 239 103 16 2  3 99,17% 

 
SAM 

I SAM 21 - 21 21 18 2 1 - - - 100% 

Total 2 21 - 21 21 18 2 1 - - - 100% 

PL I PL 60 - 60 60 51 8 1 - - - 100% 

II PL 60 - 60 60 53 6 1 - - - 100% 

Total 3 120  120 120 104 14 2 - - - 100% 

TOTAL 1+2+3 510 6 504 501 361 119 19 2 - 3 99,40% 

2001-2002 

 
 

LICEAL 

a IX-a 99 1 98 97 48 33 16 -  1 98,98% 

a X-a 98 1 97 97 49 37 10 1  - 100% 

a XI-a 98 1 97 96 47 34 11 4  1 98,97% 

a XII-a 100 - 100 100 59 35 6 -  - 100% 

Total 1 395 3 392 390 204 139 42 5  2 99,49% 

 
SAM 

I SAM 23 - 23 23 22 1 - - - - 100% 

II SAM 21 - 21 21 20 1 - - - - 100% 

Total 2 44 - 44 44 42 2 - - - - 100% 

PL I PL 57 - 57 57 55 2 - - - - 100% 

II PL 57 - 57 57 53 4 - - - - 100% 

Total 3 114 - 114 114 108 6 - - - - 100% 

TOTAL 1+2+3 553 3 550 548 354 147 42 5  2 99,64% 

2002-2003 

 
 

LICEAL 

a IX-a 98 2 96 95 48 38 8 1 - 1 98,95% 

a X-a 95 2 93 92 49 37 5 1 - 1 98,92% 

a XI-a 97 2 95 94 47 37 9 1 - 1 98,95% 

a XII-a 100 - 100 100 49 46 4 1 - - 100% 

Total 1 390 6 384 381 195 157 25 4 - 3 99,29% 
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SAM 

I SAM 20 - 20 20 18 2 - - - - 100% 

II SAM 23 - 23 23 20 2 1 - - - 100% 

III COM 21 - 21 21 19 1 1 - - - 100% 

Total 2 64 - 64 64 57 5 2 - - - 100% 

PL I PL 58 - 58 58 48 10 - - - - 100% 

II PL 59 - 59 59 47 12 - - - - 100% 

Total 3 117 - 117 117 95 22 - - - - 100% 

TOTAL 1+2+3 571 6 565 562 349 186 27 - - 3 99,47% 

2003-2004 

 
 

LICEAL 

a IX-a 97 1 96 95 49 35 9 2 - 1 98,96% 

a X-a 98 1 97 97 49 32 8 6 2 - 100% 

a XI-a 99 1 98 97 48 34 7 6 2 1 98,99% 

a XII-a 100 - 100 100 52 42 3 2 1 - 100% 

Total 1 394 3 391 389 198 143 28 16 5 2 94,49% 

 
SAM 

I SAM 21 - 21 21 18 3 - - - - 100% 

II SAM 20 - 20 20 17 3 - - - - 100% 

III COM 23 - 23 23 18 2 - - - - 100% 

Total 2 64 - 64 64 53 8 - - - - 100% 

PL I PL 57 - 57 57 46 11 - - - - 100% 

II PL 59 - 59 59 47 12 - - - - 100% 

Total 3 116 - 116 116 93 23 - - - - 100% 

TOTAL 1+2+3 574 3 571 569 345 175 28 16 5  96,65% 

 
2004-2005 

LICEAL a IX-a 58 5 53 47 - 17 15 11 4 6 88,67% 

a X-a 113 7 106 102 - 32 21 41 8 4 96,23% 

a XI-a 105 - 105 105 - - 38 51 16  100,00% 

a XII-a 97 - 97 97 - - 50 32 15  100,00% 

Total 1 373 12 361 351 - 49 124 135 43 10 97,23% 

SAM I SAM 32 1 31 30 - 11 19 - - 1 96,77% 

II SAM 14 - 14 14 - - 14 - - - 100,00% 

III COM 33 - 33 33 - - 18 15 - - 100,00% 

Total 2 79 1 78 77 - 11 51 15 - 1 98,72% 

PL I PL 30 - 30 30 - - 8 22 - - 100,00% 

II PL 30 - 30 30 - - 20 10 - - 100,00% 

Total 3 60 - 60 60 - - 28 28 4 - 100,00% 

TOTAL 1+2+3 512 13 499 488  50 203 182 47 11 97,79% 

2005-2006 
 
 

a IX-a 50 4 46 43 6 18 18 - - 3 93,48% 

a X-a 51 3 48 45 7 10 13 16 1 3 93,75% 
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LICEAL a XI-a 108 4 104 100 7 28 26 38 - 4 96,15% 

a XII-a 104 - 104 104 3 29 50 21 1 - 100,00% 

Total 1 313 11 302 292 23 85 107 75 2 10 96,68% 

 
SAM 

I SAM 53 2 51 36 - 26 10 - - 15 70,58% 

II SAM 32 2 30 27 - 19 8 - - 3 90,00% 

III COM 16 - 16 14 - 5 9 - - 2 87,50% 

Total 2 101 4 97 77 - 50 27 - - 20 79,38% 

PL I PL 32 10 22 22 - - 14 8 - - 100,005 

II PL 33 - 31 31 - - 5 26 - - 100,00% 

Total 3 63 10 53 53 - - 19 34 - - 100,00% 

TOTAL 1+2+3 477 25 452 422 23 135 153 109 2 30 93,36% 

 
 
 
 

2006-2007 

 
 

LICEAL 

a IX-a 29 2 18 17 - - 12 5 - 1 94,44% 

a X-a 49 - 49 46 1 13 20 8 4 3 93,88% 

a XI-a 34 3 31 31 - 11 14 5 1 - 100,00% 

a XII-a 100 - 100 100 - 21 59 14 6 - 100,00% 

a XIII-a 90 - 90 90 12 38 35 4 1 - 100,00% 

Total 1 293 5 288 284 13 83 140 36 12 4 98,61% 

 
SAM 

I SAM 36 3 33 31 4 12 13 1 1 2 93,55% 

II SAM 39 4 35 35 9 13 9 3 1 - 100,00% 

III COM 43 3 40 40 - 8 26 6 - - 100,00% 

Total 2 118 10 108 106 13 33 48 10 2 2 98,15% 

II PL 23 - 23 23 - - 20 3 - - 100,00% 

Total 3 23 - 23 23 - - 20 3 - - 100,,00% 

TOTAL 1+2+3 434 15 419 413 26 116 208 49 14 6 98,57% 

2007-2008 

 
 

LICEAL 

a IX-a 32 3 29 28 - 10 11 7 - 1 96,55% 

a X-a 33 4 29 28 - 9 14 5 - 1 96,55% 

a XI-a 86 5 81 78 - 23 47 8 - 3 96,29% 

a XII-a 61 2 59 59 - 12 42 5 - - 100,00% 

a XIII-a 60 1 59 59 - 19 29 11 - - 100,00% 

Total 1 272 15 257 252 - 73 143 36 - 5 98,05% 

 
SAM 

I SAM 32 - 32 32 - 29 3  - - 100,00% 

II SAM 25 - 25 25 - 18 7  - - 100,00% 

III COM 43 10 33 31 - 13 18  - 2 93,94% 

Total 2 100 10 90 88 - 60 28  - 2 97,72% 

TOTAL 1+2 372 25 347 340  133 171 36 - 7 97,98% 
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2008-2009 

LICEAL a IX-a 77 11 66 40 5 32 3   3 60,60% 

a X-a 24 - 24 22 2 13 7 - - 1 91,66% 

a XI-a 37 2 35 31 8 19 4 - - - 88,57% 

a XII-a 34 3 31 27 - 10 16 1 - - 87,07% 

a XIII-a 61 - 61 61 - 33 28 - - - 100% 

Total 1 233 16 217 181 15 107 58 1 - 4 85,58% 

PL I PL 60 - 60 53 - 20 23 10 - - 88,33% 

Total 2 60 - 60 53 - 20 23 10 - - 88,33% 

TOTAL 1+2 293 16 277 234 15 127 81 11 - 4 86,95% 
 
 

2009-2010 

LICEAL a IX-a 55 12 43 42 - 22 19 - 1 1 97,67% 

a X-a 73 2 71 54 - 26 28 - - - 76,05% 

a XI-a 41 - 41 32 - 11 10 8 3 - 78,04% 

a XII-a 17 - 17 17 - 6 6 5 - - 100% 

a XIII-a 28 2 26 26 - 15 10 1 - - 100% 

Total 1 214 16 198 171 - 80 73 15 3 4 90,35% 

PL I PL 59 5 54 47 - 15 25 7 - - 87,03% 

II PL 55 2 53 52 -  3 49 - - - 98,11% 

Total 2 114 7 107 99 - 18 74 4 - - 92,57% 

TOTAL 1+2 328 23 305 270 - 98 147 22 3 4 91,46%% 

2010-2011 

LICEAL a IX-a 46 5 41 35 - 22 12 1 - 1 85,36% 

a X-a 49 3 46 29 - 17 12 - - 3 63,04% 

a XI-a 83 11 72 56 - 24 32 - - - 77,7% 

a XII-a 43 3 40 39 - 10 23 6 - - 97,5% 

a XIII-a 30 6 24 18 - 18 - - - - 75% 

Total 1 251 28 223 177 - 91 79 7 - 4 79,72% 

 I PL 28 1 27 27 - 27 - - - - 100% 

II PL 47 2 45 45 1 44 - - - - 100% 

Total 2 75 3 72 72 1 71 - - - - 100% 

TOTAL 1+2 326 31 295 249 1 162 79 7 - 4 89,86% 

2011-2012 

 a IX-a 64 2 62 34 10 9 14 1 - 2 54,83% 

a X-a 41 - 41 31 8 10 10 2 1 - 75.60% 

a XI-a 46 3 43 30 11 10 9 - - 1 69,70% 
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a XII-a 70 2 68 68 31 10 20 3 4 - 100% 

a XIII-a 26 - 26 22 - 22 - - - - 84,6% 

Total 1 247 7 240 185 60 61 53 6 5 3 76,96% 

 II PL 27 1 26 26 23 3 - - - - 100% 

Total 2 27 1 26 26 23 3 - - - - 100% 

TOTAL 1+2 274 8 266 211 83 69 53 6 5 3 88,48% 
2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014 

a IX-a 100 5 95 68 27 27 6 6 2 27 71,57% 

a X-a 78 1 77 69 26 27 10 4 2 8 89,61% 

a XI-a 76 1 75 70 28 29 8 4 1 5 93,33% 

a XII-a 80 1 79 77 29 31 11 5 1 2 96,47% 

a XIII-a 37 - 37 35 11 24 - - - 2 94,59% 

Total  371 8 363 319 121 138 35 19 6 44 87,88% 

a IX-a 67 9 58 58 22 14 16 6 - - 100% 

a X-a 77 1 76 76 18 26 25 4 1 2 95,34% 

a XI-a 79 2 77 77 29 27 17 4 - - 100% 

a XII-a 100 - 100 100 46 45 6 2 1 - 100% 

a XIII-a 35 - 35 35 24 11 - - - - 100% 

Total  358 12 346 346 139 123 80 16 2 2 99,42% 

 
 

2014 - 2015 

a IX-a 60 1 61 2 17 34 7 1 - - 100% 

a X-a 58 - 58 1 22 29 5 1 - 2 96,9% 

a XI-a 85 - 85 1 29 42 8 2 3 - 100% 

a XII-a 72   - 72 - 28 40 3 1 - - 100% 

a XIII-a 64 - 64 8 19 29 6 2 - - 100% 

Total  339 1 340 12 115 174 29 7 3 2 99,41% 

2015 - 2016 

a IX-a 25 25 25 57 6 24 22 4 1 - 100% 

a X-a 61 61 61 60 9 37 8 4 2 1 98,36% 

a XI-a 95 95 95 92 11 39 36 4 2 3 96,84% 

a XII-a 75 75 75 75 9 23 31 3 9 - 100% 

a XIII-a 30 30 30 30 6 19 5 - - - 100% 

Total 318 318 318 314 41 142 102 15 14 4 98,74% 
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1.3.2. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA EXAMENELE DE BACALAUREAT ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE ÎN PERIOADA 2000 – 2016 

 
Anul 

şcolar 
Nivelul Inscrişi Promovaţi cu medii între: Respinşi Procentul 

de 
promovabilitate 

Total 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00- 7,99 8,00-8,99 9 -  10 

2000-2001 

Liceal 100 100  87 11 2 - - 100,00% 
PL 120 120  56 64 - - - 100,00% 

TOTAL 220 220  143 75 2 - - - 

2001-2002 

Liceal 100 100  79 18 3 - - 100,00% 
PL 114 114  74 40  - - 100,00% 

TOTAL 214 214  153 58 3 - - - 

2002-2003 

Liceal 100 100  72 17 11 - - 100,00% 
SAM 21 21  21 - - - - 100,00% 
PL 117 117  62 55 - - - 100,00% 

TOTAL 238 238  155 72 11 - - - 

2004-2004 

Liceal 97 97 - - 58 30 9 - 100,00% 
SAM 47 47 - 21 23 3 - - 100,00% 
PL 30 30 - - 22 8 - - 100,00% 

TOTAL 174 174 - 21 103 41 9 - - 

2005-2006 

Liceal 104 104 - 4 92 6 2 - 100,00% 
SAM 48 48 - - 25 23 - - 100,00% 
PL 33 33 - - 16 17 - - 100,00% 

TOTAL 185 185 - 4 133 46 2 - - 

2006-2007 

Liceal 120 120 - 24 57 32 7 - 100,00% 
SAM 83 83 - - 76 6 - - 100,00% 
PL 23 23 - - 10 13 - - 100,00% 

TOTAL 225 225 - 24 143 51 7 - - 

2007-2008 

Liceal 121 121 - 17 98 6 - - 100,00% 

SAM 68 68 - - 27 38 3 - 100,00% 

PL - - - - - - - - 100,00% 

TOTAL 189 189 - 17 125 44 3 - - 

2008-2009 

Liceal 127 127 - 27 62 27 11 - 100,00% 

SAM 49 49 - - 25 24 - - 100,00% 

PL - - - - - - - - 100,00% 

TOTAL 226 226 - 27 87 51 11 - - 
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1.3.3. ABANDONUL ȘCOLAR ÎN PERIOADA 2000 – 2016 
 

Anul şcolar Nivelul Număr de elevi înscriși Elevi în abandon școlar Rata abandonului școlar  

200-2001 Liceal 510 12 2,35% 

2001-2002 Liceal 553 11 1,99% 

2002-2003 Liceal 571 13 2,28% 

2003-2004 Liceal 574 14 2,44% 

2004-2005 Liceal 512 15 2,92% 

2005-2006 Liceal 477 13 2,82% 

2006-2007 Liceal 434 11 2,53% 

2007-2008 Liceal 372 9 2,41% 

2008-2009 Liceal 293 2 0,69% 

2009-2010 Liceal 328 2 0,63% 

2010-2011 Liceal 326 5 2,51% 

2011-2012 Liceal 274 3 1,21% 

2012-2013 Liceal 371 6 1,53% 

2013-2014 Liceal 358 6 1,65% 

2014-2015 Liceal 340 3 0,92% 

2015-2016 Liceal 318 2 0,63% 

2009-2010 

Liceal 133 114 - 7 69 38 -  86,00% 

SAM 24 24 - - 13 11 -  100,00% 

PL 52 52 - - 29 23 -  100,00% 

TOTAL 209 190 - 7 111 72 -  - 

2010-2011 

Liceal 151 151 55 62 4 - - - 50,86% 

PL 42 42 - 41 1 - - - 100% 

TOTAL 193 193 55 103 5 - - - - 

2011-2012 

Liceal 113 113 12 9 - - - - 8,57% 

PL 27 27 - 26 1 - - - 100% 

TOTAL 140 140 67 35 1 - - - - 

2012-2013 Liceal 64 23 8 12 3 - - - 28,3% 

TOTAL 64 23 8 12 3 - - - 28,3% 

2013-2014 Liceal 38 5 - 3 - 1 1 24 17,2% 

TOTAL 38 5 - 3 - 1 1 24 17,2% 

2014-2015 Liceal 63 26 - 21 2 3  37 42,86% 

TOTAL 63 26 - 21 2 3  37 42,86% 

2015-2016 
Liceal 30 30 - 9 4 1   46,66% 

TOTAL 30 30 - 9 4 1   46,66% 
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1.3.4. FRECVENȚA ELEVILOR ÎN PERIOADA 2000 – 2016 

 
 
 
 
 

Anul şcolar Nivelul Număr de elevi înscriși Număr total de absențe 
nemotivate  

Rata frecvenței(%) 

200-2001 Liceal 510 21 032 84,3% 

2001-2002 Liceal 553 22 034 83,9% 

2002-2003 Liceal 571 21 056 83,7% 

2003-2004 Liceal 574 25 052 83,8% 

2004-2005 Liceal 512 24 034 83,4% 

2005-2006 Liceal 477 23 164 82,3% 

2006-2007 Liceal 434 23 252 84,6% 

2007-2008 Liceal 372 22 064 83,2% 

2008-2009 Liceal 293 21 020 84,5% 

2009-2010 Liceal 328 21 254 86,3% 

2010-2011 Liceal 326 20 423 87,5% 

2011-2012 Liceal 274 19 893 88,4% 

2012-2013 Liceal 371 19 452 89,3% 

2013-2014 Liceal 358 18 334 91,8% 

2014-2015 Liceal 340 4301 99,89% 

2015-2016 Liceal 318 4354 99,82% 



1.4. Rezultate financiare 
 

Colegiul Silvic Theodor Pietraru din Localitate Brăneşti, Judeţul Ilfov, este instituţie 
publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice şi 
are ca principal obiect de activitate Învăţământul secundar, tehnic sau profesional cod CAEN 
8532. 

Activitatea desfăşurată de Colegiul Silvic Theodor Pietraru a avut ca surse de 
finanţare, după cum urmează: 

1. Finanţare de la Bugetul de stat 
2. Finanţare de la Bugetul local al Comunei Brăneşti 
3. Venituri proprii ale instituţiei de învăţământ 
 
Finanţare de la Bugetul de stat 

În anul 2015 Colegiul Silvic Theodor Pietraru a primit de la Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului, alocaţii bugetare în valoare de  59.633 lei. Sumele alocate au fost 
utilizate astfel: 
Nr. 

crt 

Titlul Incasari Plati Disponibil la 

31.12.2015 

1 Titlul I Cheltuieli de personal 6.626 6.619 7 

2 Titlul IX Asisitenta sociala 14.535 14.218 317 

3 Titlul XI Alte cheltuieli 38.472 37.839 633 

4 TOTAL 59.633 58.676 957 

Disponibilul în sumă de 957 lei a fost retras de ordonator la 31.12.2015. 
 

Finanţare de la Bugetul local al Comunei Brăneşti 
În anul 2014 Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru‖ a primit de la Primăria Comunei Brăneşti, 
alocaţii bugetare în valoare de 2.909.842 lei. Sumele alocate au fost utilizate astfel: 

Nr. 

crt 

Titlul Incasari Plati Disponibil la 

31.12.2015 

1.  Titlul I Cheltuieli de personal 1.625.273 1.625.273 0 

2.  Titlul II Bunuri si servicii 413.569 413.569 0 

3.  Titlul XIII Active nefinanciare 871.000 870.015,23 984.77 

4.  TOTAL 2.909.842 2.908.857,23 984.77 

Debitul în sumă de 984.77 lei a fost retras de ordonator la 31.12.2015. 
 

Venituri proprii ale instituţiei de învăţământ 
au fost utilizate astfel: 

Nr. 

crt 

Titlul Incasari Plati Disponibil la 

31.12.2015 

1.  Cheltuieli de personal 174.049 174.049 0 

2.  Cheltuieli pentru bunuri si 

servicii 

489.514,63 405.991,28 83.523,35 

3.  TOTAL 663.563,63 580.040,28 83.523,35 

Disponibilul in suma de 83.523,35 s-a transferat la 01.01.2015 in contul de excedent/deficit al 

bugetului local in conformitate cu prevederile Ordinului 720/2014 privind aprobarea normelor 

metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publce.. 
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1.5. Colaborare şcoalã –părinţi  
S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. 
Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi  referitor la atitudinea copiilor lor faţă 

de şcoală.  
 
 
 
 

1.6. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
Priorităţi la nivel naţional 

 

 Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor 

 Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională 

 Dezvoltare curriculum naţional 

 Parteneriatul cu întreprinderile 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Formarea continuă a personalului didactic 

 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională 

 Sistemul informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Management educaţional 

 Asigurare de şanse egale 

 Utilizarea ITC in predare 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Zone dezavantajate; zone rurale 

 Formarea continua a adulţilor 

 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 
 
 
 

        Priorităţi la nivel regional 
 

          Colegiul Silvic „Theodor Pietraru‖ Branesti este situat în Regiunea Muntenia, agendele 
de lucru ale celorlalte regiuni nefiind relevante pentru şcoala  noastră. 
          Şcoala noastră are sediul în comuna Brăneşti, zonă în proces de restructurare 
industrială cu potenţial de dezvoltare economică. Caracteristicile principale sunt: 

- creşterea numărului de persoane angajate în întreprinderi şi IMM-uri;  
-  retehnologizarea întreprinderilor; 
- alinierea la standardele europene privind calitatea.   
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Priorităţi la nivel local 
 

Obiective specifice Indicatori de realizare 

1. Dezvoltarea raţională a 
reţelei şcolare IPT 

Reţeaua şcolară IPT răspunde nevoilor regionale şi locale 
de formare profesională iniţială până în 2014. 
Restructurarea reţelei şcolare se va realiza în concordanţă 
cu recomandările de dezvoltare/diminuare a ofertei de 
formare profesională pe domenii de calificare. 

2. Adaptarea ofertei 
educaţionale de formare 
profesională la cerinţele pieţei 
muncii până în 2015 cu o marjă 
de eroare de ±1%. 

Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din 
planurile de şcolarizare sunt în concordanţă cu cererea 
pieţei muncii într-o marjă de eroare de ±1% în 2013. 

3. Asigurarea condiţiilor de 
infrastructură şi dotare a 
şcolilor IPT în 80% din unităţile 
şcolare din regiune până în 
2015 

80% din unităţile şcolare IPT din regiune asigură condiţiile 
necesare desfăşurării activităţilor didactice de formare 
profesională iniţială inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi 
până în 2009 
 

Toate şcolile IPT  identificate ca necesar a fi dezvoltate 
dispun de echipamentele IT şi pentru pregătirea de 
specialitate până în 2009 

4. Dezvoltarea resurselor 
umane ale şcolilor IPT – fiecare 
cadru didactic să participe la 
cel puţin un curs de 
perfecţionare până în 2015 

Întregul personal de conducere al şcolilor IPT a parcurs 
stagiile de formare în domeniul managementului până în 
2014 

Toate cadrele didactice din şcolile IPT au parcurs cel puţin 
un stagiu de formare până în 2014 

Mărirea numărului de consilieri pentru orientarea şcolară şi 
vocaţională până în 2016, astfel încât fiecare elev să 
beneficieze de consiliere. 

5. Monitorizarea anuală a 
acţiunilor din PLAI 

Pentru toate acţiunile din PLAI sunt completate anual fişe de 
monitorizare şi rapoarte de monitorizare. 
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Partea a 2- a –  ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 Analiza mediului extern 
 

2.1.1 Analiza profilului economic 
 

         Studiile arată că economia regională a înregistrat o tendinţă de scădere în ultimii zece 
ani. Cu toate acestea, studiul privind piaţa muncii efectuat pe baza sondajului realizat în 
rândul întreprinderilor la nivel regional arată fără îndoială că tendinţa de scădere economică 
a încetat. Angajatorii prevăd o rată de creştere a ocupării cu 6,4 la sută într-un an, această 
rată de creştere fiind mult mai mare pentru micro-întreprinderi (cu mai puţin de 10 angajaţi). 
Aceste rezultate pozitive arată că este momentul potrivit pentru a asigura durabilitatea.  
         Pentru asigurarea durabilităţii, se recomandă „eforturi susţinute‖, ceea ce presupune, 
în acest context, o atitudine de disciplină şi dorinţa de a întreprinde eforturile necesare, 
implicând o serie largă de factori interesaţi, şi nu în ultimul rând partenerii sociali. Atât 
patronatele, cât şi sindicatele trebuie să accepte şi să recunoască responsabilitatea pe care 
o au de a asigura angajamentul din partea membrilor lor şi o largă recunoaştere a nevoii de 
schimbare. Pentru partenerii sociali ar putea fi utilă organizarea de cursuri de pregătire 
privind dialogul social, la nivel regional şi local, pentru ca organizaţiile profesionale să poată 
face faţă acestor responsabilităţi sporite.      
         În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii sociali trebuie 
intensificat, atât prin măsuri de eficientizare, cât şi printr-o mai strânsă cooperare între 
fiecare şcoală şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. Prin astfel de colaborări 
s-ar putea organiza vizite în şcoli ale reprezentanţilor AJOFM care să le vorbească elevilor 
despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi întocmească un CV, cum să 
solicite un loc de muncă şi despre aşteptările angajatorilor din partea viitorilor absolvenţi.       
         În ceea ce priveşte şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată prin extinderea ofertei de 
cursuri de formare profesională a adulţilor pentru forţa de muncă actuală. Prin urmare, un 
accent tot mai mare trebuie pus pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi.  
         In descrierea mediului economic al regiunii Muntenia un indicator important il 
reprezinta Produsul Intern Brut Regional (PIBR), respectiv ponderile celor trei sectoare 
economice (agricultura, industrie si servicii) in acesta.  

Evoluţia indicatorului PIB/locuitor  la nivel naţional a cunoscut în perioada 2001 – 2008 o 
creştere reală de 225%, ajungând de la 2.000 euro/locuitor în 2001 (10,10% din media 
europeană – UE 27) la 6.500 euro/locuitor în 2008 (25,90% din media europeană – UE 27). 
Acesta, fiind un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de dezvoltare a unei ţări, 
ne sugerează că România se afla într-un real progres. 
   
(%   faţă de media europeană, UE-27 = 100) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE-27 (GDP/capita) 19800 20500 20800 21700 22500 23700 25000 25100 23600

UE-27 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ROMANIA (GDP/capita) 2000 2200 2400 2800 3700 4500 5800 6500 5500

România (%) 10,10 10,73 11,54 12,90 16,44 18,99 23,20 25,90 23,30

Regiunea Bucureşti - Ilfov (GDP/capita) 4100 4500 4800 5600 8100 9900 12800 15800 13000

Regiunea Bucureşti - I lfov (%) 20,71 21,95 23,08 25,81 36,00 41,77 51,20 62,95 56,29

Bucuresti (GDP/capita) 4300 4700 5000 5800 8400 10100 13200 16400

Bucuresti (%) 21,72 22,93 24,04 26,73 37,33 42,61 52,80 65,60

Judetul I lfov (GDP/capita) 2900 3100 3600 4500 6300 8500 10200 11900

Judetul I lfov (%) 14,65 15,12 17,31 20,74 28,00 35,87 40,80 47,60  
 
 Comparativ, regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest s-au plasat peste media naţională; 
Regiunea Bucureşti-Ilfov s-a detaşat cu un PIB/locuitor care se apropie de 63% din media 
UE-27; la polul opus Regiunea Nord - Est reprezenta doar 15,94% din media europeană. În 
cadrul Regiunii Bucureşti - Ilfov, PIB/locuitor al Municipiul Bucureşti reprezenta 65,33% din 
media europeană, iar judeţul Ilfov 47,41%. 
Din datele furnizate în luna iunie 2011 de Comisia Naţională de Prognoză se observă că 
începând cu anul 2009, în contextul crizei economice, valoarea PIB la nivel naţional a 
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înregistrat o linie descendentă: cu 7,1% mai mică faţă de anul 2008 şi cu 1,3% mai mică în 
2010 faţă de 2009. La nivelul regiunilor de dezvoltare, cea mai accentuată scădere a valorii 
PIB în anul 2009 se înregistrează în Regiunea Nord-Est (-9,1%), iar cea mai redusă în 
Regiunea Sud Muntenia (-4,2%); în anul 2010, cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în 
Regiunea Sud-Vest (-4,1%), la polul opus situându-se regiunile Sud şi Vest în care valoarea 
PIB a înregistrat o uşoară creştere cu 0,9% şi, respectiv, 0,6% faţă de anul  2009.  
În Regiunea Bucureşti-Ilfov valoarea PIB în 2009 a fost cu 6,5% mai mică decât în anul 
2008, iar în anul 2010 cu 2,0% mai mică decât în 2009. Cu toate acestea, valoarea 
PIB/locuitor în Regiunea Bucureşti-Ilfov rămâne cea mai ridicată din România: 13284 euro în 
2009, respectiv, 13648 euro în 2010. Judeţul Ilfov ocupă locul al doilea, după Bucureşti, în 
topul judeţelor cu cele mai ridicate valori ale PIB/locuitor: 9693 euro în 2009 şi 9767 euro în 
2010. 
Evoluţia indicatorului Valoarea adăugată brută (VAB) - reprezintă valoarea nou creată 
(rezultată din valoarea produselor şi serviciilor create minus valoarea consumului intermediar 
pentru producerea acestora). Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea 
unor concluzii din evoluţia structurii VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii 
VAB la nivel european, naţional şi judeţean. Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) 
la nivel naţional indică, pentru perioada 2006-2008, o creştere a ponderii sectorului 
construcţii de la 8,4% la 11,9%, şi o scădere a ponderii sectoarelor servicii, industrie şi 
agricultură: sectorul servicii de la 55,0% la 54,8%; sectorul industrial de la 27,8% la 25,8%; 
sectorul agricultură: de la 8,8% la 7,4%.  
construcţii de la 10,1% la 15,6%, şi scăderea ponderii sectoarelor servicii, industrie şi 

agricultură (servicii: de la 70,0% la 67,3%; industrie: de la 19,3% la 16,8%; agricultură: de la 

0,6% la 0,3%).  

 

 

o în judeţul Ilfov ne confruntăm în 
perioada 2006-2008 cu o scădere 
a ponderii VAB a sectorului 
agricultură de la 4,9% la 2,5%; 
pentru aceeaşi perioadă, ponderea 
VAB s-a aflat permanent sub 
media naţională; 
o dacă, în perioada 2000-2002, s-a 
constatat o creştere a ponderii 
VAB a sectorului industrie de la 
34,6% la 41,3% (prin tendinţa de 
reducere a zonelor industriale din 
Municipiul Bucureşti şi mutarea 
acestora în afara capitalei), în 
perioada 2003-2008 se observă o 
descreştere a ponderii VAB pentru 
acest sector economic, de la 
31,4% la 27,3%, dar care se 
situează peste valoarea ponderii la 
nivel naţional;  

o în anul 2008, ponderea VAB pentru sectorul construcţii în judeţul Ilfov este foarte 
scăzută (7,5%) faţă de nivelul regional (15,6%) şi media naţională (11,9%); însă, dacă 
analizăm dinamica la nivelul judeţului pentru perioada 2000-2008, se observă că 
ponderea VAB în acest sector  a cunoscut o tendinţă generală de creştere de la 2,0% 
la 7,5%; 

o sectorul servicii are o pondere a VAB mai ridicată decât cea naţională (62,8% faţă de 
54,8% – în 2008) şi, spre deosebire de tendinţa descrescătoare la nivel naţional şi 
regional, în perioada 2003-2008 a cunoscut o creştere continuă, de la 58,3% la 62,8% 
. 
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2.1.2 Productivitatea muncii. Dinamica generală a firmelor din regiune - măsoară 
eficienţa muncii depuse într-o anumită perioadă de timp. La nivel macroeconomic, aceasta 
se determină ca raport între PIB şi numărul de salariaţi din economie.  
La sfârşitul lunii decembrie 2010, la nivel naţional, în industrie lucrau 1.199.200 angajaţi, cu 
79.000 mai puţini decât în decembrie 2009, cu aproape 290.000 mai puţini decât în 
decembrie 2008 şi cu 370.000 mai puţini decât în decembrie 2007. În acelaşi timp, în 
decembrie 2010, producţia industrială a fost cu 6,5% mai mare decât în decembrie 2009, cu 
13,7% mai mare decât în decembrie 2008 şi cu 1% mai mare decât în decembrie 2007 
(serie ajustată). 
 

 

Companiile din industrie realizează la nivelul 

anului 2010 o producţie cel puţin 

comparabilă cu cea de dinainte de criză, 

deşi numărul angajaţilor a scăzut cu 24%. 

Prin urmare, productivitatea muncii a crescut 

semnificativ în ultimii doi ani: potrivit 

Institutului Naţional de Statistică, în luna 

decembrie 2010, productivitatea muncii în 

industrie era cu 15,4% mai mare decât în 

aceeaşi lună din 2009, creşterea în întreg 

anul 2010 fiind de 17%. În 2009, creşterea 

faţă de 2008 a fost de 12,5%.  

Conform Anuarului Statistic 2010, situaţia PIB raportată la productivitatea orară a muncii la 

nivel naţional este conform tabelului de mai jos: 

PRODUCTIVITATEA MUNCII IN JUDETUL ILFOV %, comparativ cu media 
naţională, a regiunii şi a municipiului Bucureşti - % 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Romania 100 100 100 100 100 100 

Regiunea Bucuresti-Ilfov 194,6 214,9 205,3 211,6 230,2 170,9 

Municipiul Bucureşti  198,2 223,7 211,1 221,8 244,7 175,9 

Ilfov  167,6 158,4 168,2 151,9 150,9 137,2 

După cum se observă, productivitatea orară a muncii este în continuă creştere, însă, acest 

lucru nu înseamnă creşterea nivelului de trai, având în vedere că cei care au rămas cu 

statutul de angajaţi în urma crizei financiare au depus un efort mai mare ca timp de lucru 

efectiv realizat pentru a acoperi necesarul de lucrări.  

 

 

În perioada 2004-2009, valoarea 

productivităţii muncii la nivelul regiunii 

Bucureşti-Ilfov a cunoscut o creştere 

continuă, de la 52,57 mii lei 

RON/persoană ocupată la 126,48 mii lei 

RON/persoană ocupată, valori ce 

reprezintă 194,63% din valoarea la nivel 

naţional în 2004, respectiv, 230,22% în 

2008. Pentru aceeaşi perioadă, 

valoarea productivităţii muncii în 

judeţul Ilfov a crescut de la 45,28 mii lei 

RON/persoană ocupată la 82,91 mii lei 

RON/persoană ocupată, ceea ce 

reprezintă 167,62% din valoarea la nivel 

naţional în 2004, respectiv, 150,91% în 

2009.  
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(Sursa: Calculele ADR Bucureşti - Ilfov pe baza datelor din Anuarul Statistic şi Eurostat; 
calcule efectuate în baza valorii brute a PIB şi a populaţiei ocupate din Anuarul Statistic al 
României – 2011 şi Anuarul Statistic al Judeţului Ilfov – Serii de timp 2000-2009 – 2011) 

Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 
În judeţul Ilfov, la sfârşitul anului 2010 erau înregistrate un număr de 13.287 firme ca unităţi 
locale locale active în industrie, comerţ şi alte servicii, din care, 13.342 IMM-uri (0-249 
angajaţi) şi 55 întreprinderi mari. Numărul total al personalului angajat în anul 2009, în cadrul 
unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii a fost de 114.141 
persoane, cu o creştere de 63% faţă de anul 2004. Pe sectoare de activitate, ponderea cea 
mai mare este reprezentată de personalul anagajat în comerţ (30,6%), industria 
prelucrătoare (25,1%), tranzacţii imobiliare şi servicii pentru întreprinderi (13,8%), transport, 
depozitare şi comunicaţii (9,8%), construcţii (9,6%).  
Întreprinderile mici şi mijlocii - datele statistice pentru perioada 2004-2009 evidenţiază o 
dinamică mai accentuată a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), al căror număr a crescut cu 
115,38% (de la 6.176 în 2004 la 13.302 în 2009).  

  

 
Sursa: INS, Anuarul statistic 2010 şi anii 
anteriori 

Cea mai importantă creştere s-a înregistrat 
în rândul IMM-urilor cu 0-9 angajaţi 
(121,90%) şi a celor cu 10-49 angajaţi 
(82,23%), care reprezintă 95,9% (2004), 
respectiv 96,7% (2009) din totalul unităţilor 
locale active din industrie, comerţ şi alte 
servicii. Acest lucru ne arată că 
microîntreprinderile şi întreprinderile mici 
au o capacitate mai mare de adaptare la 
cerinţele pieţei, că sunt mai flexibile ca 
subcontractori, tendinţă tot mai vizibilă în 
contextul crizei economice la nivel 
european şi naţional. 

Investiţii brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii 
Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 
– realizate în Judeţul Ilfov în anul 2010 au fost de 5.528 mil.lei (preţuri curente), în scădere 
cu cca. 39,84% faţă de anul 2009 (4.743 mil.lei). Majoritatea investiţiilor au fost realizate de 
firmele mari şi mijlocii, ponderea deţinută de firmele mici fiind însă în creştere de la an la an. 
Cele mai mari investiţii brute s-au înregistrat în sectoarele: industrie prelucrătoare (1.274 
mil.lei), comerţ (1.057 mil.lei), tranzacţii imobiliare (974 mil.lei), transport, depozitare şi 
comunicaţii (854 mil.lei) – v.Anexa 2c. 
Investiţii străine directe – în anul 2010, valoarea investiţiilor străine directe în România a 
fost de 49.984 mil.euro, iar în Regiunea Bucureşti-Ilfov a fost de 31.699 mil.euro, ceea ce 
reprezintă o pondere de 63,4% din valoarea totală a acestui tip de investiţii la nivelul 
României. Gradul relativ ridicat de dezvoltare economică a regiunii Bucureşti-Ilfov se reflectă 
asupra acestei ponderi, pe următoarele locuri situându-se Regiunea Centru (7,4%) şi 
Regiunea Sud Muntenia (7,2%). Nu avem date separat pentru Judeţul Ilfov şi Municipiul 
Bucureşti. (sursa: Raport Banca Naţională Română – Investiţiile străine directe în România 
în anul 2009 – pagina 10).  

Sursa: INS, Anuarul statistic 2008 şi anii anteriori 

După cum se observă în figura 3.6 analiza a fost realizată pentru unităţile locale active cu 
peste 10 angajaţi deoarece, aşa cum vedem în Anexa 2b dinamica celor cu 0-9 angajaţi a 
fost mult mai pregnantă, în perioada 2000 – 2007 numărul acestora crescând de la 58.533 la 
106.836, respectiv cu 82,5% în anul 2007 faţă de anul 2000. 
Intreprinderile mici şi mijlocii (sursa: ANIMMC, “Raportul anual al sectorului IMM în 
România, 2007” şi „Concluziile studiului privind competitivitatea IMM, 2007”) 
În 2007, Regiunea Bucureşti – Ilfov avea o pondere a IMM-urilor de 23,7% din totalul 
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înregistrat la nivel naţional. Se constată la toate tipurile de IMM-uri structurate ca dimensiune 
a numărului de angajaţi o creştere destul de consistentă în anul 2007 faţă de anul 2000, cea 
mai mare diferenţă înregistrăndu-se la cele de mărime mică, respectiv cu un număr de 
angajaţi situat între 50-249, aici ponderea reprezentând 23,9%.  

2.1.3  Alte informaţii parţiale 

Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate - Perioada 2007-2013 
este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, firmele din regiune se 
vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a valorifica 
oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în 
regiune. Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ 
scăzut al forţei de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în 
ce mai mare de creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare 
pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, 
tehnici de vânzare adecvate. Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la 
dezvoltarea şi diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri (―business to business‖): 
servicii de consultanţă, financiare, comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi 
rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu firme 
specializate - de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele 
vândute, etc. 

Cercetarea – dezvoltarea - Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare este unul dintre 
factorii ce potenţează competitivitatea. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă 
slabe legături cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 
economică regională. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, a 
clusterelor industriale şi a clusterelor bazate pe cercetare, este necesară  accelerarea  
procesului de transfer tehnologic.  
La nivelul judeţului Ilfov s-a înregistrat o creştere de la 2.565 de salariaţi din activităţile de 
cercetare în anul 2004 la 2760 în anul 2007, iar totalul cheltuielilor a crescut de la 94.733 mii 
lei în 2004 la 288.781 mii lei în 2007. În perioada 2008-2009, se constată un declin al 
activităţii de cercetare, numărul salariaţilor ajungând la 2.408, iar totalul cheltuielilor pentru 
cercetare-dezvoltare reducându-se de la 374.717 mii lei în 2008 la 298.639 mii lei în 2009. 
Cercetarea în România este extrem de centralizată, 41,4% din numărul cercetătorilor şi 
44,3% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în Municipiul Bucureşti. 

                    Tab. 3.7 

Numărul de salariaţi din activităţile de cercetare-dezvoltare 
Numărul de salariaţi  în cercetare-dezvoltare la 

10000 persoane ocupate civile 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

România 40.725 41.035 40.758 42.484 43.502 42.420 39.065 49,4 48,9 48,2 48,7 49,7 50,4  

Regiunea 
Bucureşti 

- Ilfov 
20.631 22.050 20.475 20.360 21.366 19.577 16.932 210,3 207,6 181,2 168,0 166,7 160,4 

 

Municipiul 
Bucureşti 

18.066 19.845 17.771 17.600 18.916 17.169 14.553 208,2 213,0 179,4 165,7 168,6 161,3 
 

Judeţul 
Ilfov 

2.565 2.205 2.704 2.760 2.450 2.408 1,585 226,6 169,4 193,6 184,7 153,5 154,4 
 

 
Totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 

- Mii lei (preţuri curente) - 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

România 952.872 1.183.659 1.565.802 2.177.335 2.980.674 2.356.907 2.413.467 

Regiunea 
Bucureşti 

- Ilfov 
559.300 701.683 957.267 1.254.284 1.862.016 1.357.602 1.431.666 

Municipiul 
Bucureşti 

464.567 600.367 732.139 965.503 1.487.299 1.058.963 982.360 

Judeţul 
Ilfov 

94.733 101.316 225.128 288.781 374.717 298.639 449.306 
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Industria – Conform documentului „Parcuri industriale‖ publicat pe site-ul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (http://www.mai.gov.ro/Documente) la jumătatea anului 2011 în 
România erau active 39 parcuri industriale, iar în imediata apropiere a Bucureştiului sunt 
funcţionale  2 parcuri industriale: Parcul Industrial Metav (16,576 ha, Bucureşti) şi Parcul 
Industrial Sema (16,928 ha, Bucureşti). După forma de proprietate cele două parcuri 
industriale sunt private. În imediata apropiere a regiunii se află şi Parcul Industrial Bucureşti 
(143 ha, Bolintin Deal, jud.Giurgiu). Aceste parcuri industriale sunt de un real interes pentru 
învăţământul profesional şi tehnic din regiune.  
Accesul întreprinderilor la societatea informaţională este încă scăzut. Doar 12,2% din 
întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov sunt conectate la internet, existând 13,6 
computere la 100 de angajaţi. 60,1% din computerele întreprinderilor sunt conectate la 
internet. 

Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu  

Transportul – Judeţul Ilfov se situează în jurul Municipiului Bucureşti, care este cel mai 
important nod de transport rutier-feroviar-aerian naţional şi internaţional al ţării şi care se 
caracterizează printr-un înalt grad de accesibilitate, fiind situat pe cele două coridoare multi-
modale europene: Axa Prioritară Europeană nr. 7 (Nădlac-Constanţa) şi Axa Prioritară 
Europeană Giurgiu-Albiţa planificate a fi construite în perioada imediat următoare, precum şi 
în proximitatea Dunării (Axa Prioritară Europeană nr. 18). Densitatea drumurilor publice/100 
km2 în Regiunea Bucureşti-Ilfov atingea la 31 decembrie 2009 valoarea de 48,9 km/100 km2, 
mai ridicată în judeţul Ilfov (50,5 km/100 km2) decât în Bucureşti (37,8 km/100 km2), existând 
însă un număr mare de drumuri publice nemodernizate în judeţul Ilfov (40,0%).  
Regiunea Bucureşti-Ilfov prezintă cea mai mare densitate de căi ferate la 1.000 km2 de 
teritoriu (165,3 km/1000 km2), ceea ce înseamnă de aproape 4 ori media naţională (45,9 
km/1000 km2). Această cifră se ridică la 504,2 km/1000 km2 pentru municipiul Bucureşti, 
ceea ce înseamnă de 10 ori media naţională, municipiul Bucureşti fiind punctul de 
plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legătura cu celelalte regiuni ale ţării. 
Accesibilitatea aeriană şi multi-modală este asigurată de două aeroporturi internaţionale: 
‖Henri Coandă‖ (Otopeni) cel mai mare aeroport internaţional din România (70% din 
transportul total aerian de pasageri din România) şi ‖Aurel Vlaicu‖ (Băneasa). 
În anul 2009, infrastructura de distribuţie a apei potabile în regiunea Bucureşti-Ilfov însuma 
2.783 km (563 km în judeţul Ilfov la care erau conectate toate cele 8 oraşe, precum şi alte 20 
localităţi). De asemenea, aceste aşezări sunt conectate şi la reţele de canalizare (în 2009, 
reţelele de canalizare publică a regiunii însumau, 2.275 km de conductă, din care 383 km în 
judeţul Ilfov şi 1892 km în municipiul Bucureşti). 
Sănătate - în ultimii ani scăderea activităţilor sanitare a fost evidentă, înregistrând regrese 
atât din punct de vedere al cheltuielilor alocate, cât şi al calităţii serviciilor furnizate. 
Infrastructura sanitară a municipiului Bucureşti, dar şi a judeţului Ilfov, se află în mare 
parte într-o stare de degradare avansată şi cu o lipsă acută de echipamente moderne 
generate de resursele financiare insuficiente alocate sistemului de sănătate. Există 
însă în continuă dezvoltare sistemul de cabinete şi spitale particulare care se află în continuă 
expansiune, însă acestea nu se adresează marii pături a contribuabililor din Bucureşti, taxele 
care trebuie plătite aici fiind destul de costisitoare. Iar persoanele care doresc să aibă parte 
de aceste servicii din judeţul Ilfov mai adaugă la acestea şi costurile transportului. 
În anul 2010 a început restructurarea sistemului de sănătate cu impact asupra numarului de 
spitale şi paturi, proces care se află în implementare. Numărul şi gradul de satisfacere a 
populaţiei cu personal sanitar a fost în scădere în ultimii ani. În anul 2009, asistenţa 
medicală era asigurată la nivel regional de 11.412 medici (10.871 în municipiul Bucureşti şi 
541 în judeţul Ilfov), 2.500 stomatologi (2.385 în municipiul Bucureşti şi 115 în judeţul Ilfov) şi 
18.976 personal mediu sanitar  (17.931 în municipiul Bucureşti şi 938 în judeţul Ilfov). 
Servicii sociale - una dintre cele mai importante probleme este cea privind facilităţile de 
îngrijire ale copiilor atunci când părinţii sunt la serviciu. În judeţul Ilfov numărul 
grădiniţelor cu program prelungit este destul de scăzut, făcând ca familia să facă eforturi 
destul de mari pentru a se asigura de o bună supraveghere a copiilor lor. În municipiul 
Bucureşti numărul nou-născuţilor este destul de mare, dar numărul centrelor de îngrijire 

http://www.mai.gov.ro/Documente
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zilnică sau al creşelor este limitat, iar cele private sunt foarte costisitoare. La sfârşitul anului 
2008 erau 24.427 de copii în plasament la nivel naţional, dintre care 20.033 de copii în 
instituţii publice, într-o oarecare scădere (6,42%) faţă de numărul înregistrat în anul 2006 
(Anuarul statistic 2010). Nu avem date statistice mai recente şi nici la nivelul regiunii 
Bucureşti – Ilfov sau la nivelul capitalei. 
Mediul urban - concentrarea populaţiei în cartierele periferice, extinderea zonei rezidenţiale 
prin construcţii monofamiliale (vile) fac să se manifeste tot mai acut insuficienţa şi lipsa 
investiţiilor în modernizarea reţelei de transport, a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, 
încălzire şi în general în toate tipurile de servicii urbane. Problemele reabilitării reţelei 
stradale, a înlocuirii şi modernizării instalaţiilor de utilităţi publice sunt extrem de grave, iar 
lipsa unei concepţii unitare în această direcţie face ca perspectiva transformării regiunii 
metropolitane într-o entitate funcţională şi eficientă să devină tot mai periclitată. 
Creşterea neîntreruptă a numărului de maşini înregistrate în Bucureşti determină 
aglomerarea traficului în zona urbană cu consecinţe nedorite asupra calităţii vieţii urbane. 
Scăderea considerabilă a suprafeţei spaţiilor verzi în Bucureşti se repercutează, de 
asemenea, asupra calităţii vieţii în oraş. Recomandările Uniunii Europene sunt de circa 12m2 

spaţiu verde/locuitor, iar la nivelul municipiului Bucureşti nu se depaşeşte suprafaţa de 
2,5m2. Transportul public de pasageri are o reţea extinsă şi complexă realizându-se cu 
autobuze (46,2% din numărul total al mijloacelor de transport), tramvaie (20,3%), troleibuze 
(10,5%), metrou (22,9%). El asigură mobilitatea foarte ridicată a forţei de muncă parţial din 
zona metropolitană, autobuzele şi tramvaiele transportând cel mai mare număr de pasageri. 
Creşterea cantităţii de deşeuri menajere de aproximativ 3,4 ori în ultimii patru ani reprezintă 
o altă problemă acută a regiunii, cu precădere pentru Municipiul Bucureşti. Nerezolvarea sau 
rezolvarea lipsită de perspectivă poate crea mari disfuncţionalităţi zonei metropolitane în 
perspectivă. 
Potenţial de dezvoltare - prezenţa capitalei ţării în centrul Regiunii este copleşitoare 
datorită mărimii populaţiei, a forţei economice şi a concentrării activităţilor umane, a echipării 
fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare a capitalei iradiază mult dincolo de graniţele 
administrative ale sale. Densitatea mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor 
economice fac din Municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din România, precum şi una 
dintre cele mai mari din Sud-Est-ul Europei. 
Capacitatea de atracţie exercitată de centrul urban Bucureşti este foarte mare, la care se 
adaugă valorile culturale şi de mediu ale zonelor adiacente capitalei, situate pe teritoriul 
judeţului Ilfov. Capacitatea de cazare a Regiunii Bucureşti-Ilfov era în anul 2007 de 13.797 
locuri de cazare, ceea ce reprezenta 5% din total ţară..  
Constituirea prin lege a zonei metropolitane - zonă care există de facto, răspunde 
unor necesităţi sau oportunităţi determinate de evoluţiile istorice, economice, sociale 
şi teritoriale, care au condus la dezvoltarea legăturilor economice şi demografice între 
Bucureşti şi localităţilor din jur aflate în zona sa de influenţă.  
Identificarea unor proiecte comune de dezvoltare şi cooperare a aşezărilor din cadrul zonei, 
ca şi crearea de noi forme de organizare instituţională şi de administraţie va întări 
capacitatea acestora de a face faţă concurenţei. 
Dezvoltarea zonei metropolitane va facilita amenajarea integrată a teritoriului la nivel 
regional astfel încât prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre capitala Bucureşti şi 
aria limitrofă (rurală, în cea mai mare parte) în planul structurii demografice, sociale şi 
economice, în ceea ce priveşte transportul în comun, dotarea infrastructurală, etc. 
Înlăturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va conduce la o îmbunătăţire a 
calităţii vieţii populaţiei. Cele mai importante acţiuni ar putea fi cele legate de transportul în 
comun, alimentarea cu apă, prelucrarea deşeurilor şi implementarea unor proiecte 
investiţionale.  
Studiu privind Zona Metropolitană Bucureşteană 
Proiectul de lege pentru înfiinţarea Zonei Metropolitane Bucureşti presupune extinderea 
capitalei prin „absorbirea‖ judeţului Ilfov în întregimea lui, la care se mai adaugă: două 
localităţi din Judeţul Ialomiţa, trei din Judeţul Dâmboviţa, cinci din Judeţul Călaraşi şi 
unsprezece din Judeţul Giurgiu. Acest proiect de lege este pus în dezbatere în Senat şi prin 
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aprobarea lui capitala s-ar mări cu aproximativ 2.500 km2, zona metropolitană incluzând în 
total 61 de localităţi din patru judeţe.  
Având în vedere necesitatea dezvoltării unei comunităţi teritoriale solidare economic, social 
şi cultural, Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti a realizat în anul 
2006 un studiu referitor la argumentele şi avantajele constituirii Zonei Metropolitane 
Bucureştene. În cadrul acestui studiu au fost identificate principiile strategice şi strategia de 
dezvoltare a teritoriului metropolitan, instrumentele specifice pentru implementarea strategiei 
şi  priorităţile în dezvoltare astfel: 
 Principii strategice de dezvoltare a teritoriului metropolitan: 

 echilibrarea nevoii de dezvoltare economică şi socială cu cea de menţinere şi 
îmbunătăţire a calităţii mediului natural printr-o dezvoltare durabilă; 

 dezvoltarea echilibrată a zonei metropolitane prin stoparea urbanizării necontrolate; 

 realizarea unei relaţii superioare între urban şi rural prin dezvoltarea unor reţele de 
infrastructuri tehnice majore diversificate şi bine racordate la reţelele naţionale şi 
internaţionale; 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonă prin realizarea unui habitat superior în condiţii 
diversificate. 
 Strategia de dezvoltare a teritoriului metropolitan: 

 Crearea unui teritoriu competitiv prin: 
 Cooperarea între diferite regiuni; 
 Corelarea diferitelor politici sectoriale; 
 Cooperarea între diferitele niveluri de administraţie publică. 

 Formularea unor politici comune în domenii care au impact asupra teritoriului 
metropolitan: 

 Dezvoltare economică/agricultură; 
 Sistemele de transport; 
 Utilizarea terenurilor; 
 Protecţia mediului; 
 Dezvoltare comunitară. 

 Dezvoltarea unui sistem echilibrat policentric (de poli de dezvoltare concertată): 
 De localităţi în zona metropolitană şi de centre intraurbane de dinamizare a teritoriului 
municipal; 
 De promovare a unor noi relaţii urban-rural. 

 Axe de dezvoltare concertată de-a lungul traseelor coridoarelor europene de transport. 
 Instrumente specifice pentru implementarea strategiei: 

 Crearea parcurilor regionale de activităţi – abordare strategică pe zone prioritare prin 
construirea unor arii de cooperare intercomunală şi dezvoltare identitară; 

 Organizarea «centurii verde-galbenă» - dezvoltare controlată a teritoriului şi spaţiu de 
respiraţie pentru zona intens urbanizată: 
 Centura Verde-Galbenă este teritoriul ce se poate organiza în jurul capitalei României şi 
a municipiilor de rang I, conform Legii nr.350/2001 şi care are ca scop protejarea 
elementelor cadrului natural, prevenirea extinderii necontrolate a localităţilor urbane şi 
asigurarea de spaţii de agrement şi recreere. Se preconizează ca Centura Verde-Galbenă 
să aibă o suprafaţă de cca.3300 Kmp, o lăţime medie de 25 Km şi dezvoltarea teritorială a 
acesteia va fi orientată cu predilecţie către: agricultură şi mică industrie conexă; unităţi 
economice mici nepoluante; unităţi cercetare dezvoltare; unităţi turistice şi balneare; servicii 
de toate tipurile (sănătate, cultură, sport, recreere, administraţie etc.). 
 Priorităţile în dezvoltare: 

 Proiecte de importanţă metropolitană şi europeană: 
 Centura Verde-Galbenă – proiect realizat etapizat pe sectoare zonale; 
 Nod intermodal regional de importanţă europeană – comuna 1 Decembrie; 
 Green Ring – inelul verde al autostrăzii de centură a municipiului Bucureşti; 
 Canalul Bucureşti – Dunăre – pe cursul râului Argeş; 
 Port – comuna  1 Decembrie;  
 Aeroport regional de importanţă europeană; 
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 Centru de Excelenţă – reabilitarea platformei Măgurele, crearea unui centru de 
excelenţă servicii cuaternare de cercetare avansată; 
 Agenţie Metropolitană pentru Turism; 
 Restructurarea instituţională – a centrului de Planificare Urbană şi Metropolitană 
Bucureşti; 
 Programe de Cooperare pe Axa Leader – dezvoltare rurală. 

 Proiecte de importanţă judeţeană şi metropolitană: 
 Împădurirea terenurilor neagricole – unităţile teritorial administrative urbane şi rurale 
care au sub 15% din suprafaţa totală cu vegetaţie arboricolă şi arbustivă; 
 Conectarea municipiului Bucureşti la coridoarele de transport rutiere europene – 
conexiunea radială a arterelor majore ale municipiului cu inelul de trafic metropolitan şi o 
autostradă propusă inel de trafic metropolitan; 
 Îmbunătăţirea sistemului integrat de transport urban – transport multi-modal, staţii şi 
puncte de oprire (penetraţii în Bucureşti), precum şi sisteme inteligente de transport 
(metrou Bucureşti – Otopeni şi aeroport); 
 Infrastructura de mediu – managementul deşeurilor urbane (comuna Chiajna); 
 Reabilitarea zonelor urbane – operaţiuni de modernizare şi reabilitare a peisajelor 
(conform Convenţiei Europene a Peisajului), precum şi prevenirea riscurilor la inundaţii. 

Agricultură - acest sector nu este foarte bine reprezentat la nivelul Regiunii Bucureşti – 
Ilfov, reprezentând, la nivelul anului 2008, numai 0,3% din VAB, faţă de 7,4% la nivel 
naţional. (Conform structurii datelor INS, sectoarele agricultura şi silvicultură sunt cumulate). 
În ceea ce priveşte judeţul Ilfov, în ultimii ani se constată o reducere semnificativă a 
suprafeţelor agricole – în special, prin transformarea acestora în terenuri pentru construcţii şi 
dezvoltarea domeniului imobiliar – ajungând la 106.124 ha în anul 2009, faţă de 113.056 ha 
în 2000. Din cele 106.124 ha teren agricol, 97.753 aparţin sectorului privat. Ponderea 
sectorului agricultură şi silvicultură în totalul economiei judeţului a scăzut de la 8,9% din VAB 
în anul 2000 la 2,5% în 2008. 

La nivelul capitalei acest domeniu nu poate fi luat în calcul, poate numai pentru ceea ce 
înseamnă amenajarea spaţiilor verzi şi a parcurilor. Este din ce în ce mai mare nevoia de 
creştere a spaţiilor alocate parcurilor în capitală datorită nivelului de poluare din ce în ce mai 
ridicat cu care se confruntă Bucureştiul. 

Silvicultură - judeţul Ilfov dispune de o suprafaţă acoperită cu păduri (păduri şi alte terenuri 
cu vegetaţie forestieră) de 25.253 ha (2009), din care, 2.150 ha aparţin domeniului privat. La 
nivelul capitalei se poate discuta despre silvicultură numai în condiţiile în care fiecare dintre 
noi suntem datori să avem grijă de spaţiul verde din imediata apropiere a noastră şi să 
depunem toate eforturile în vederea asigurării culturii şi amenajării acestuia pentru scăderea 
poluării în Bucureşti, dar şi în imediata apropiere a capitalei. 

Turismul - capitala ţării are un potenţial turistic foarte mare mai ales în ceea ce priveşte 
turismul de afaceri. Turismul de afaceri din Bucureşti e limitat de numărul locurilor de cazare 
disponibile. Locurile de cazare şi sălile de conferinţe ale hotelurilor de peste trei stele nu sunt 
suficiente pentru satisfacerea cererii de turism de afaceri, business travel, din Bucureşti, 
consideră majoritatea reprezentanţilor din domeniul turistic românesc. 
Potentialul turistic al Judeţului Ilfov este legat de aşezarea sa pe locul vechilor codrii ai 
Vlăsiei şi a zonelor de pădure rămase, precum şi a prezenţei în regiune  a lacurilor şi a 
vechilor mânăstiri ortodoxe împreună cu muzeele acestora. O atracţie deosebită o reprezintă 
posibilitatea pescuitului, sporturile nautice, vânătoarea şi accesul la valori culturale de 
patrimoniu. Avem ca principale puncte de atracţie: Căldăruşani, Râioasa, Cernica, Snagov, 
şi Mogoşoaia, ce reprezintă complexe alcătuite din păduri, lacuri, şi mânăstiri. Cele mai 
importante păduri sunt cele de la Căldăruşani, Snagov şi Râioasa. Sunt alcătuite din diverse 
specii de arbori, unele foarte rare, având o floră şi faună foarte bogată. Pădurea Snagov 
face parte dintr-o rezervaţie naturală, conservând atât flora cât şi fauna. Lacul Snagov face 
parte din aceeaşi rezervaţie, conservându-şi minunata floră, în special nuferii albi şi galbeni, 
lotusul şi stuful. Mânăstirile au fost construite începand cu evul mediu, pe malurile şi insulele 
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lacurilor. Majoritatea dintre ele au muzee în care sunt expuse manuscrise vechi, obiecte de 
cult şi arta sacră. 

Dezvoltarea durabilă - Dezvoltarea durabilă este definită de Comisia Brundtland, încă din 
1987, prin „satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile”. Complementară Agendei Lisabona pentru 
creştere economică şi locuri de muncă, strategia la fel de ambiţioasă pentru Dezvoltare 
Durabilă este adesea „uitată‖.  
Dezvoltarea Durabilă (Sustainable Development) înseamnă calitate mai bună a vieţii acum şi 
pentru generaţiile viitoare. Uniunea Europeană are o Strategie de Dezvoltare Durabilă, care 
îşi propune obiective şi acţiuni clare, legate de şapte priorităţi, majoritatea de mediu: 
schimbarea climatică şi energia curată; transportul durabil; consumul şi producţia durabile; 
conservarea şi managementul resurselor naturale; sănătatea publică; incluziunea socială, 
demografia şi migraţia; sărăcia şi provocările dezvoltării durabile la nivel global. 
În anul 2009 a fost adoptat „Planul de dezvoltare durabilă a Municipiului Bucureşti‖ care are 
definite direcţii de acţiune privind reabilitarea, reconstrucţia şi revitalizarea urbană în 
Bucureşti, investiţiile şi reabilitarea locuinţelor, a drumurilor urbane, protecţia mediului, 
utilităţile publice şi alte aspecte importante în ceea ce priveşte dezvoltarea capitalei. 
Conform acestei strategii este necesară forţă de muncă cu nivel scăzut de calificare care să 
poată susţine programul de reamenajări şi reabilitări propus de Primăria Municipiului 
Bucureşti. 
 
2.1.4 Proiecţia principalilor indicatori economici la orizontul anului 2014 
Comisia Naţională de Prognoză (CNP) elaborează prognoze privind dezvoltarea 
economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile 
Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza 
tendinţelor din economia naţională şi cea mondială. În iunie 2011 acest organism a realizat 
studiul „Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 
anul 2014” – prognoza de primăvară 2011. Datele pentru anii 2007-2008 au fost preluate 
din Anuarul Statistic INS, cele pentru anii 2009-2010 sunt estimări ale Comisiei Naţionale de 
Prognoză pe baza statisticilor la nivel naţional, iar cele din anii 2011-2014 sunt prognoze pe 
bază de prelucrări a tendinţelor de creştere/scădere a indicatorilor. Acesta este ultimul 
document de prognoză care a fost elaborat ţinând cont de efectele crizei economice şi 
financiare.  
Analizând ritmurile de variaţie a PIB din ultimii ani se constată o tendinţă de micşorare 
progresivă în timp a decalajului faţă de media europeană. Evoluţiile prognozate prevăd în 
continuare, chiar şi în condiţiile crizei economice, pentru perioada 2011-2014 creşteri reale 
anuale ale PIB la nivel naţional, de 1,5% în 2011, de 4,0% în 2012, de 4,5% în 2013 şi de 
4,7% în 2014.  
Analizând evoluţiile prognozate ale VAB la nivel naţional, pe sectoare de activitate, se 
constată că cele mai ridicate ritmuri de creşteri anuale se vor înregistra în construcţii (1,6% 
în 2011; 4,5% în 2012; 7,1% în 2013; 6,1% în 2014) şi servicii (0,9% în 2011; 4,2% în 2012; 
4,4% în 2013; 4,9% în 2014).  
La nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov, creşterea reală anuală prognozată a PIB va fi 5,0% în 
2014, iar pentru Judeţul Ilfov aceasta va fi 5,2%. PIB/locuitor prognozat la nivel regional 
pentru 2014 va atinge 19.096 euro, iar pentru Judeţul Ilfov va fi de 13.187 euro. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Naţional 416.007 514.700 498.008 513.641 542.035 590.247 643.816 703.827 

Regiunea 
Bucuresti-

Ilfov 
12.896 15.766 13.284 13.648 14.455 15.755 17.292 19.096 

Municipiul 
Bucureşti 

13.294 16.383 13.860 14.289 15.184 16.589 18.229 20.129 

Judeţul 
Ilfov 

10.281 11.817 9.693 9.767 10.161 10.928 11.923 13.187 
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2.1.5.Concluzii din analiza mediului economic. Implicații pentru ÎPT 
 Dinamica PIB şi productivitatea muncii reflectă ritmul susţinut de creştere economică 

din ultimii ani şi ne arată noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi 
formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea resurselor umane necesare 
creşterii competitivităţii economice regionale. 

 Tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi construcţiilor, în paralel cu scăderea 
ponderii sectoarelor industrie şi agricultură  în formarea PIB şi a VAB a judeţului Ilfov.  

 Dinamica şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM): în paralel cu procesul 
de restructurare care a condus la reducerea severă a numărului de angajaţi în firmele 
mari, a crescut numărul de firme şi personalul IMM; creşterea din ultimii ani a ratei 
antreprenoriale, exprimată prin numărul de IMM la 1000 locuitori. 

 Diversitatea activităţilor economice: 
 Serviciile: Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului Ilfov (62,8% în anul 

2008), devansând industria în formarea  PIB şi a VAB. În cadrul serviciilor se detaşează: 
o activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii: ocupă primul loc în cadrul 

serviciilor ca pondere în VAB de 21,5% (2008), peste media naţională şi regional. 
Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi nevoi în creştere de calificări pentru 
transporturi şi logistică în cadrul altor sectoare economice; 

o comerţul: ocupă locul al doilea ca pondere în PIB şi VAB, peste media naţională şi 
regională: 20,3% în anul 2008 – cu potenţial mare de creştere în viitor. Se constată 
preponderenţa întreprinderilor mici care lucrează în comerţ, alături de o prezenţă în 
creştere a marilor lanţuri de magazine; 

o tranzacţiile imobiliare şi activităţile de prestări servicii pentru firme: deşi ocupă 
locul al treilea în cadrul serviciilor, cu o pondere în VAB de 14,1%, se situează sub 
valorile naţionale şi regionale în 2008. 

 Industria:  

 marcată de restructurări masive, capitala tinde să îşi mute industria în afara 
marginilor ei. Acest lucru face ca judeţul Ilfov să deţină în 2008 un procent de 
27,3% din VAB faţă de 25,8% cât se înregistrează la nivel naţional şi de 16,8% la 
nivelul regiunii; 

 existenţa a 2 parcuri industriale în regiune – din care se desprind orientări 
strategice spre ramuri cu valoare adăugată mare (materiale de construcţii, 
industrie alimentară, fabricarea de produse ecologice, electronică, IT, mecanică 
fină, servicii pentru întreprinderi, etc.); 

 dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare beneficiază în 
anul 2008 de cea mai mare pondere (26,9%) din totalul investiţiilor brute la nivelul 
judeţului Ilfov.  

 Construcţiile  

 sector în creştere ca pondere în VAB: de la 3,8% în 2006, la 7,5% în 2008; 
 Agricultura: 

 cu toate că ponderea sectorului reprezintă în anul 2008 doar 2,47% din VAB şi 
este în continuă descreştere, populaţia ocupată în agricultură reprezintă 21,67% 
din totalul populaţiei ocupate; este un sector în care trebuie investit în continuare, 
având în vedere potenţialul agricol al Judeţului Ilfov, dar şi nevoia de spaţii verzi 
amenajate în capitală pentru că cele două entităţi ale regiunii să colaboreze şi să 
devină o unitate bine închegată. 

 Mediu: 

 Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului.  
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IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu 

nevoile pieţei muncii - ponderea crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor şi 
nevoile de dezvoltare a infrastructurii regiunii. 

 Calificări şi curriculum - adaptările structurale din economie presupun competenţe 
adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de 
muncă. Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 
- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;  
- adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

 Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile 
specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse, prin:        
- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 
- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe 

specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, 
marketing, etc.);  

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  
 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile 

străine şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: creşterea nivelului de 
calificare; importanţa competenţelor cheie; limbile străine; formarea unor competenţe 
adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare; 
colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 
exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, 
publicitate, pagini web) etc. formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 
întreprinderile. 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: calitate în pregătirea 
pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza 
standardelor de mediu ale UE;  dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din 
pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate. 

 Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie 
să reflecte diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de 
capital, etc.) şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 

2.1.6 Piaţa muncii 

Indicatori statistici ai pieţei muncii  
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează 
două serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra 
forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu 
sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt 
diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine 
completă şi reală asupra pieţei muncii din România şi în particular din judeţul Ilfov. 
BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO 
asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu 
statistica europeană (EUROSTAT). 

Participarea la forţa de muncă 
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivelul judeţului Ilfov  
Resursele de muncă la nivelul judeţului Ilfov au înregistrat o creştere de 47,5 mii persoane 
pe parcursul perioadei 2002-2009 (vezi Anexa 3 Piaţa muncii). Populaţia activă din judeţul 
Ilfov în anul 2009 era de 159,9 mii persoane, ceea ce înseamnă un procent de 13,1% din 
totalul populaţiei active de la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov.  
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Fig. 4.3 

 

Şomajul înregistrat arată o distribuţie pe sexe de 2,1 mii pesoane de sex feminin, din totalul 
de 4,4 mii persoane din judeţul Ilfov la nivelul anului 2011, conform aceluiaşi Buletin statistic 
în domeniul muncii şi protecţiei sociale. După ce în anul 2008, numărul şomerilor de sex 
feminin (1,2 mii persoane) era mai mare decât cel de sex masculin (0,9 mii persoane), în 
anul 2009 şi 2010 acest lucru s-a inversat, ajungând în anul 2011 ca numărul şomerilor de 
sex masculin să fie de 2,3 mii persoane faţă de numărul şomerilor de sex feminin de 2,1 mii 
persoane, ceea ce ar fi necesar să conducă la implementarea unor măsuri specifice de 
ocupare în acest sens. 

Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional 
Conform datelor din Anuarul Statistic al României, 2010 privind structura populaţiei pe 
niveluri de educaţie (după ultimul nivel de studii absolvit), dintre regiunile ţării, regiunea 
Bucureşti - Ilfov are cea mai mare pondere (32,8%) a populaţiei absolvente de învăţământ 
superior (ISCED 5-6), faţă de toate regiunile ţării în care acest procent nu depăşeşte 18%. 
Ponderea absolvenţilor de învăţământ secundar superior şi postliceal (ISCED 3-4), respectiv 
de 58,7% este mai mică faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 61,1%, iar în cazul 
populaţiei cu nivel scăzut de educaţie, în regiune ponderea populaţiei este cea mai scăzută 
dintre toate regiunile ţării, respectiv de 8,4,1%. Nu avem date detaliate la nivelul judeţului 
Ilfov. 
  
 
 
 
 
 
           

 Rata de ocupare reprezintă 
ponderea populaţiei active din grupa de 
vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă 
de vârstă x. 
Conform datelor INS rata de ocupare pentru 
judeţul Ilfov este şi ea în descreştere în anul 
2009 faţă de anul precedent, ajungând la 
73,5%, faţă de 80,1% de la nivel regional şi 
60,6% la nivel naţional. 

 Rata de activitate reprezintă 

ponderea populaţiei active din grupa de vârstă 

x în populaţia totală din aceeaşi grupă de 

vârstă x. 
Rata de activitate pentru judeţul Ilfov are în 
2009 o tendinţă descrescătoare faţă de 2008 
cu 3,6%, ajungând la valoarea de 75,3% faţă 
de nivelul de 80%, cât se înregistrează la nivel 
regional şi  de 65,7% cât este această rată la 
nivel naţional. Această valoare depăşeşte ţinta 
europeană de 70% pentru anul 2010. 

 Rata şomajului înregistrat 
reprezintă proporţia şomerilor BIM din grupa 
de vârstă x în populaţia activă civilă din grupa 
de vârstă x.  
Conform Buletinului statistic în domeniul 
muncii şi protecţiei sociale pentru anul 2010, 
rata şomajului este în creştere în continuare 
începând cu anul 2008 (2,1%), ajungând la 
valoarea de 4,4%. 
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Regiunea  
Superior 

(ISCED 5-6) 

Mediu (ISCED 3-4) 

Total  
Mediu 
(ISCED 

3-4) 

Scăzut (ISCED 0-2) 

Total 
Scăzut 
(ISCED 

0-2) 

Total 
Postliceal de 
specialitate 

sau tehnic de 
maiştri 

Liceal Profesional Gimnazial 
Primar sau 
fără şcoală 
absolvită 

ROMÂNIA 16,2% 4,5% 33,4% 23,2% 61,1% 17,5% 5,2% 22,7% 100,0% 

NORD-
VEST 

14,9% 4,4% 31,6% 24,4% 60,4% 19,4% 5,4% 24,7% 100,0% 

CENTRU 15,4% 5,6% 35,6% 28,3% 69,6% 11,8% 3,2% 15,1% 100,0% 

NORD-EST 15,6% 4,3% 32,8% 23,3% 60,4% 18,9% 5,0% 23,9% 100,0% 

SUD-EST 12,0% 4,6% 32,0% 24,8% 61,5% 19,7% 6,8% 26,5% 100,0% 

SUD - 
MUNTENIA 

10,7% 3,4% 31,5% 26,2% 61,0% 21,2% 7,1% 28,3% 100,0% 

BUCUREŞ
TI - ILFOV 

32,8% 5,6% 39,1% 14,1% 58,7% 7,4% 1,1% 8,4% 100,0% 

SUD-VEST 
OLTENIA 

13,9% 4,9% 29,0% 20,2% 54,1% 23,2% 8,9% 32,1% 100,0% 

VEST 17,4% 3,7% 37,7% 22,9% 64,3% 16,0% 2,3% 18,3% 100,0% 

Sursa: Anuarul statistic al României 2010 

Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale 
Similar cu evoluţia PIB şi VAB pe activităţi (v. cap.3), dacă până în 2002 structura ocupării 
civile la nivelul regiunii se caracterizează printr-un raport relativ echilibrat între industrie şi 
servicii, începând cu 2003 se constată o modificare semnificativă a raportului în favoarea  
La nivelul anului 2010, situaţia este concluzionată în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                   

Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele 
regiunii, 2009 

                                          
 
 
Sursa:  INS (AMIGO) – 
Anuar Statistic 2011 

 

  RO BI B IF 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 29,1 3,0 0,3 21,7 

Industrie  20,7 14,9 13,6 23,5 

Construcţii 7,5 12,8 13,9 5,0 

Servicii 42,6 69,4 72,3 49,9 

    

     În ceea ce priveşte agricultura, se observă la nivelul judeţului Ilfov că acest segment este 
semnificativ reprezentat (21,7%). Industria este reprezentată la nivelul judeţului la o pondere 
mai mare decât cea de la nivel regional (23,5% faţă de 14.9%) şi este justificată o creştere a 
populaţiei ocupate civile în acest domeniu din perspectiva scoaterii în afara municipiului 
Bucureşti a tuturor întreprinderilor mari, producătoare de poluare. În cadrul industriei, cea 
mai mare pondere o  are industria prelucrătoare, fapt verificat şi de structura valorii adăugate 
brute prezentată în capitolul 3, referitor la economie. 

Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale - la 
nivelul judeţului Ilfov numărul mediu al salariaţilor este aproape de trei ori mai mic decât cel 
din municipiul Bucureşti. Situaţia numerică detaliată şi comparativă faţă de anul 2008 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                    
  Numărul mediu al salariaţilor 

2010 

  RO BI B IF 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 95.185 4.493 2.564 1.929 

Industrie 
1.237.29

7 
138.956 

111.83
3 

27.123 

Industrie extarctivă 66.750 3.440 3132 308 

Industrie prelucrătoare 999.202 109948 86674 23274 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

73.210 11858 11504 354 

Distribuţia apei, saliubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

98.135 13710 10523 3187 

Construcţii 337.061 93997 89138 4859 
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Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

752.216 187460 
16043

8 
27022 

Transport şi depozitare 257.706 60408 51149 9259 

Hoteluri şi restaurante 108.501 23111 20583 2528 

Informaţii şi comunicaţii 106.174 61519 59907 1612 

Intermedieri financiare şi asigurări 100.709 44579 43934 645 

Tranzacţii imobiliare 26.593 7493 6138 1355 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 126.155 60455 54367 6088 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 
de servicii suport 

180.872 67325 62379 4946 

Administraţie publică şi de apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 

210.335 40432 37392 3040 

Învăţământ 379.795 48645 4536 3284 

Sănătate şi asistenţă socială 365.901 52944 49249 3695 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 52.868 15903 15037 866 

Alte activităţi de servicii 38.676 10349 10083 266 

Total 
4.376.04

4 
918.069 

819.55
2 

98.517 

 
Sursa:  INS (AMIGO) – Anuar Statistic 2011  

Nu avem date cu privire la numărul de muncitori înregistraţi la nivelul regiunii sau cel al 
judeţului Ilfov, acestea nefiind prezente în Anuarele Statistice în ultimii doi ani.  
 
Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate 
la AJOFM Ilfov în perioada 2003-2010 - analizele şi concluziile care urmează trebuiesc 
privite sub rezerva următoarelor limite metodologice:   

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM nu reflectă decât o parte din piaţa muncii 

(în ciuda obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în general, 

gradul de cuprindere în evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul 

de specializare a acestora); 

- posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în 

cazul neocupării);                           

- informaţii incomplete generate de dificultăţile de utilizare a bazelor de date de care dispun 

AJOFM; 

- dificultăţile de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR; 

- la momentul analizei nu au fost disponibile informaţii privind numărul anual de absolvenţi 

pe domenii şi calificări pentru a evalua raportul absolvenţi şomeri / absolvenţi pe ocupaţiile 

aferente.  

La nivelul judeţului Ilfov nu se poate avea o concluzie foarte clară asupra locurilor de 

muncă vacante şi asupra şomajului înregistrat pentru că aceste valori sunt aproape 

de 0 datorită faptului că persoanele fără ocupaţie nu se înregistrează la AJOFM, iar 

oportunităţile de angajare sunt făcute publice prin alte mijloace de informare decât 

prin AJOFM Ilfov. Totuşi, evoluţia diferită a acestor domenii pe parcursul timpului este 

sintetizată în Anexa 5 a,b,c,d – Şomaj – Locuri de muncă vacante, situaţie înregistrată de 

AJOFM Ilfov.  

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 

învăţământul profesional şi liceal tehnologic – domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial 

mare de absorbţie pe piaţa muncii prezentate mai sus au locuri de muncă în creştere, şomaj 

în scădere, balanţă locuri de muncă - şomeri pozitivă. Ca o caracteristică generală, 

observăm pentru toate domeniile că numărul de şomeri absolvenţi înregistraţi este 

aproape de zero, fapt ce poate rezulta din mai multe cauze, unele dintre acestea fiind 

fie continuarea studiilor, fie, pur şi simplu aceştia nu se înregistrează la 

AMOFM/AJOFM Ilfov ca şomeri. Situaţia centralizată se poate regăsi în tabelul de mai jos, 

după care sunt prezentate câteva concluzii importante pentru fiecare domeniu în parte: 
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Domeniul  Şomaj – anul 2011 Locuri de muncă 
vacante Total Din care absolvenţi 

Agricultură 23 0 4 

Chimie industrială 17 0 16 

Comerţ 213 0 528 

Construcţii şi lucrări publice 38 10 118 

Economic 37 8 183 

Electric 16 4 59 

Electromecanică 20 3 73 

Electronică, automatizări 5 3 8 

Estetica şi igiena corpului omenesc 6 1 22 

Fabricarea produselor din lemn 78 2 20 

Industrie alimentară 77 0 128 

Industrie textilă şi pielărie 0 0 31 

Materiale de construcţii 31 0 4 

Mecanică 794 11 552 

Protecţia mediului 0 0 0 

Silvicultură 0 0 4 

Tehnici poligrafice 0 0 8 

Turism şi alimentaţie 43 18 80 

Producţie media       

TOTAL 1398 60 1838 

Toată situaţia pentru judeţul Ilfov o vom privi în comparaţie şi cu cea înregistrată la 
nivelul municipiului Bucureşti, având în vedere că mulţi dintre absolvenţii din judeţul 
Ilfov tind să se angajeze în municipiul Bucureşti, ceea ce nu ne permite realizarea 
unor concluzii pertinente. În acelaşi timp, având în vedere atracţia exercitată de 
capitală asupra zonelor limitrofe, vom preciza în cele ce urmează şi cele mai căutate 
ocupaţii din capitală, conform înregistrărilor AMOFM. 
Sintetic, concluziile sunt prezentate în următorul tabel (se face comparaţia între anii 2010 
şi 2011 şi se prezintă ocupaţiile relevante prin nr. de locuri de muncă vacante în cadrul 
domeniului în anul 2011): 
                            

Domeniul de 

pregătire 

Tendinţă locuri 

muncă vacante 

2010 faţă de 

2009 

Tendinţă 

şomeri 

2010 faţă de 

2009 

Diferenţă 

locuri de 

muncă 

vacante 2010 –

şomeri 2010 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii 

relevante (prin nr. de locuri de muncă 

vacante în cadrul domeniului) 

Agricultură ↑ Regiune (+ 20) 

↑ B (+ 21) 

↔ IF (- 1) 

↑ Regiune (+ 

144) 

↔ B (+ 1) 

↑ IF (+ 31)  

Regiune (- 126) 

B (+ 58) 

IF (- 57) 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 

culturi vegetale (63) 

OBS. Sector caracterizat prin fluctuaţii 

sezoniere 

Chimie 

industrială 

↔ Regiune (- 6) 

↓ B (- 10) 

↔ IF (+ 4) 

↓ Regiune (- 

94) 

↔ B (- 1) 

↓ IF (- 25) 

Regiune (- 64) 

B (+ 25) 

IF (- 8) 

Operator la instalaţiile de 

prelucrare chimică  (18) 

Comerţ ↓ Regiune (- 

2056) 

↓ B (- 2111) 

↑ IF (+ 55) 

↓ Regiune (+ 

439) 

↑ B (+ 27) 

↑ IF (+ 29) 

Regiune (- 

2070) 

B (+ 825) 

IF (+ 148) 

Vânzători în magazine şi pieţe (459) 

Agenţi în activitatea financiară şi 

comercială (431) 

Magazineri (223) 

Agenţi comerciali şi mijlocitori de 

afaceri (166) 

Construcţii şi 

lucrări publice 

↓ Regiune (- 

3064) 

↓ B (- 3000) 

↓ IF (- 64) 

↓ Regiune (- 

66) 

↔ B (+4) 

↑  IF (+ 16)       

Regiune (- 243) 

B (+ 605) 

IF (- 5) 

Constructori în beton armat şi 

asimilaţi (205) 

Zidari (103) 

Instalatori şi montatori de ţevi (93) 

Parchetari, linolişti, mozaicari şi 
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faianţari (68) 

Montatori de izolaţii termice şi 

acustice (57) 

Dulgheri (32) 

Economic ↓  Regiune (- 

1073) 

↓ B (- 993) 

↓ IF (- 80) 

↓ Regiune (+ 

563) 

↔ B (+ 3) 

↑  IF (+ 35)     

Regiune (- 

2041) 

B (+ 308) 

IF (- 99) 

Alţi lucrători cu studii medii în 

gestiunea economică şi 

administrativă (214) 

Funcţionari în serviciile de evidenţă 

contabilă şi financiară (114) 

Secretari şi operatori la maşinile de 

scris şi de calcul (90) 

Electric  ↓ Regiune (- 

104)  

↓ B (- 95) 

↓ IF (- 9)  

↑ Regiune (+ 

60) 

↔ B (- 5) 

↑ IF (+ 20) 

Regiune (- 393) 

B (+ 96) 

IF (- 74) 

Electricieni montatori şi reparatori 

de linii electrice aeriene şi 

subterane (89) 

Electricieni în construcţii (25) 

Electromecanică ↓ Regiune (- 74) 

↓ B (- 16) 

↓ IF (- 58) 

↑ Regiune (+ 

44) 

↑ B (+ 16) 

↔ IF (+ 7) 

Regiune (- 382) 

B (+ 5) 

IF (-68) 

Electromecanici montatori şi 

reparatori de aparate şi 

echipamente electrice şi energetice 

(18) 

Electronică 

automatizări 

↓ Regiune (- 

113) 

↓ B (- 122) 

↑ IF (+ 9) 

↓ Regiune (- 

14) 

↔ B (+ 1) 

↔ IF (- 1) 

Regiune (- 607) 

B (+ 19) 

IF (-59) 

Asamblori de echipamente 

electronice (43) 

Tehnicieni de echipamente pentru 

radio emisie, televiziune şi 

telecomunicaţii (27) 

Tehnicieni operatori echipamnete 

de calcul (27) 

Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

↓ Regiune (- 28) 

↓ B (- 46) 

↓ IF (- 18) 

↑ Regiune (+ 

40) 

↔ B (+ 2) 

↓IF (- 8) 

Regiune (- 36) 

B (+ 45) 

IF (+ 6) 

Coafor, frizer, cosmetician şi 

asimilaţi (67) 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

↓ Regiune (- 

336) 

↓ B (- 363) 

↑ IF (+ 27) 

↓ Regiune (- 

74) 

↔ B (0) 

↓ IF (- 9) 

Regiune (- 248) 

B (+ 66) 

IF (- 29) 

Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi 

prelucrarea lemnului (66) 

Operatori la instalaţiile de 

prelucrare a lemnului şi fabricarea 

hârtiei (37) 

Industrie 

alimentară 

↓ Regiune (- 

101) 

↓ B (- 153) 

↑ IF (+ 52) 

↓ Regiune (- 

77) 

↔ B (- 2) 

↔ IF (+ 3) 

Regiune (+ 126) 

B (+ 128) 

IF (+ 39) 

Operatori la maşinile şi utilajele 

pentru fabricarea pâinii, pastelor 

făinoase, a produselor de patiserie, 

cofetărie şi zaharoase (70) 

Preparator de semifabricate şi 

preparate culinare (41) 

Brutar (35) 

Măcelari şi alţi lucrători în 

prelucrarea cărnii şi peştelui (30) 

Industrie textilă 

şi pielărie 

↓ Regiune (- 

147) 

↓ B (- 141) 

↔ IF (- 6)  

↓ Regiune (- 

986) 

↔ B (+ 5) 

↓ IF (- 54) 

Regiune (- 377) 

B (+ 332) 

IF (- 214) 

Lucrători în industria textilă şi 

confecţii (158) 

Operatori la maşini şi utilaje pentru 

industria confecţiilor (136) 

Lucrători în prelucrarea pielii şi 

fabricarea încălţămintei (54) 
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Materiale de 

construcţii 

↓ Regiune (- 

186) 

↓ B (- 166) 

↓ IF (- 20) 

↓ Regiune (- 

78) 

↔ B (0) 

↑ IF (+ 31) 

Regiune (- 62) 

B (+ 16) 

IF (- 47) 

Operatori la maşini şi instalaţii 

pentru fabricarea cimentului şi a 

altor produse minerale (15) 

Mecanică ↓ Regiune (- 

1735) 

↓ B (- 1815) 

↑ IF (+ 80) 

↓ Regiune (- 

389) 

↑ B (+ 39) 

↑ IF (+ 15) 

Regiune (- 

3609) 

B (+ 909) 

IF (- 666) 

Conducători auto (371) 

Constructori şi montatori de 

structuri metalice (359) 

Sudori şi debitatori autogeni (128) 

Protecţia 

mediului 

↔ Regiune (-7) 

↔ B (- 7) 

↔ IF (0) 

↔ Regiune (+ 

3) 

↔ B (+ 2) 

↔ IF (+ 1)   

Regiune (- 11) 

B (- 5) 

IF (- 4) 

 

Silvicultură ↔ Regiune (+ 

1) 

↔ B (0) 

↔ IF (+ 1) 

↑ Regiune (+ 

28) 

↔ B (0) 

↔ IF (+ 1) 

Regiune (- 43) 

B (- 1) 

IF (- 10) 

 

Tehnici 

poligrafice 

↑ Regiune (+ 

11) 

↔ B (+ 6) 

↔ IF (+ 5)   

↓ Regiune (- 

89) 

↔ B (+ 2) 

↔ IF (+ 3) 

Regiune (- 244) 

B (+ 41) 

IF (- 25) 

Tehnicieni de echipamente de 

înregistrare, redare, imagine şi 

sunet (19)  

Lucrători poligrafi şi asimilaţi (17) 

Turism şi 

alimentaţie 

↓ Regiune (- 

198) 

↓ B (- 212) 

↑ IF (+ 14) 

↑ Regiune (+ 

118) 

↑ B (+ 9) 

↔ IF (- 3) 

Regiune (- 266) 

B (+ 188) 

IF (- 39) 

Bucătari (112); Ospătari şi barmani 

(48); Patiseri (34); Valeţi, cameriste 

şi însoţitori (27); Cofetar (10) 

TOTAL ↓ Regiune (- 

9196) 

↓ B (- 9223) 

↑ IF (+ 27) 

↓ Regiune (- 

428) 

↑ B (+ 103) 

↑  IF (+ 8) 

Regiune (- 

10696) 

B (+ 3660) 

IF (- 1211) 

 

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri: ↑ creştere, ↓ scădere, ↔ aprox. constant 

Diferenţă locuri vacante - şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ;  ≈ tendinţă de 

echilibrare 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 
şcoala postliceală - pentru şcoala postliceală, pentru judeţul Ilfov, se observă o un număr 
important de locuri de muncă vacante pentru ocupaţiile aferente domeniului Comerţ (167), în 
scădere, totuşi faţă de anul 2009 (227). După acest domeniu, ca număr de locuri de muncă 
vacante, este cel reprezentat de cel Economic (destul de nesemnificativ - 47 locuri de muncă 
vacante şi 23 de şomeri înregistraţi în 2010). Detalierile pe domenii şi calificări se găsesc în 
anexa 5 a,b,c,d – Şomaj – Locuri de muncă vacante.   

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 

învăţământul superior - Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr 

mai mare de locuri de muncă vacante la nivelul judeţului Ilfov, se remarcă cele pentru 

Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de bază anterioare 

(creştere de la 31 locuri de muncă vacante în 2009 la 37 în 2010). Având în vedere 

construcţia a cât mai multor parcuri imobiliare în afara Bucureşti-ului, un număr mai mare de 

locuri de muncă vacante se înregistrează şi la Ingineri constructori (27), în scădere, totuşi 

faţă de anul 2009 (40). (anexa 5a, b, c, d – Şomaj – Locuri de muncă vacante). 

Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 
Ilfov (aspecte critice în contextul crizei economice şi financiare) - Evoluţia lunară a 
şomajului în anul 2010, conform datelor publicate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale (www.mmuncii.ro) în secţiunea „Statistici‖ este prezentată în cele ce urmează.  
                                                                                                                                 

http://www.mmuncii.ro/
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Ian. Febr. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. 

Media  
anuală 

 
Anul 2010 

RO 8,1 8,3 8,36 8,1 7,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,1 6,9 6,9 7,6 

BI 2,5 2,6 2,68 2,66 2,54 2,71 2,71 2,79 2,96 2,71 2,54 2,36 2,9 

B 2,5 2,6 2,63 2,6 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 2,7 2,5 2,3 2,6 

IF  2,9 3 3,07 3,1 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 

 Anul 2011 

RO 6,7 6,6 5,9 5,4 5 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 5,06 5,1 5 

BI 2,34 2,25 2,05 2,03 2,01 2 1,99 1,97 1,96 1,96 1,97 1,96 2 

B 2,3 2,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,01 2 2 

IF  2,6 2,6 2,4 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,69 1,7 2 

 Anul 2012 

RO 5,3 5,3 5,1 4,7 4,56 4,49 4,77           5 

BI 1,97 1,96 1,95 1,95 1,91 1,93 2,01           2 

B 2 2 2 2 1,96 1,98 2,06           2 

IF  1,8 1,7 1,6 1,6 1,48 1,5 1,59           2 

Rata şomajului nu este prezentată separat pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, dar 
am calculat-o ca o medie ponderată a ratelor înregistrate pentru fiecare componentă a 
regiunii, corespunzător şomerilor înregistraţi. Se observă că rata şomajului la nivelul judeţului 
Ilfov a fost variabilă pe parcursul anului 2012, valoarea minimă fiind 1,96 (mai 2012), iar 
valoarea maximă fiind 2,6 (iulie 2012). În anul 2012 avem date lunare numai până la nivelul 
lunii iulie şi se poate observa că rata somajului a avut un trend descrescător şi la nivelul 
judeţului Ilfov (de la 2,6 în ianuarie 2011 la 2,06 în iulie 2012), dar şi la nivel regional şi 
naţional. La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov se poate concluziona, pe baza datelor funizate de 
Statisticile Ministerului muncii că avem cea mai mică rată a şomajului, iar judeţul Ilfov se 
situează pe penultimul loc în ceea ce prveşte rata şomajului judeţean. 
În perioada ianuarie 2012 – aprilie 2012 au fost preconizate a se disponibiliza un număr de 
619 de persoane, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă a judeţului Ilfov. Situaţia detaliată se regăseşte în Anexa 07 Disponibilizări. 
În ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, conform datelor din Anuarul statistic 
2011, aceasta se situează pe locul al doilea în regiunea Bucureşti –Ilfov (1,14) după 
regiunea Nord Est (1,22) şi faţă de media naţională de 0,88. Nu există aici detalieri la nivel 
judeţean / al municipiului Bucureşti. 
Conform datelor furnizate de ANOFM, la nivelul judeţului Ilfov se regăseşte o ofertă de 152 
de locuri, dintre care niciunul pentru absolvenţi. Numărul cel mai mare din această ofertă se 
regăseşte la: Manipulant mărfuri (11 locuri de muncă vacante), Agenţi securitate, 
Programator, Reprezentant comercial  (câte 10 locuri de muncă vacante pentru fiecare 
ocupaţie) (lmv.anofm.ro/judet.php).  

Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe termen scurt (anchete)  

Anchete în întreprinderi  

Ancheta în întreprinderi, martie 2007 (Phare TVET 2004) - în regiunea Bucureşti - Ilfov s-
ar putea aştepta un fenomen general de reducere  a ocupării forţei de muncă cu aproximativ 
16-17 procente în cazul sectoarelor reprezentate în anchetă. Putem observa o scădere a 
ocupării forţei de muncă mai importantă, în primul rând, în sectoarele de Construcţii şi de 
Industrie Prelucrătoare, unde descreşterea pentru Construcţii, în cifre absolute, are 
valoarea cea mai mare  din volumul total al reducerii ocupării fortei de muncă din Regiune. 
Şi în sectorul public se aşteaptă o descreştere semnificativă în ocuparea forţei de muncă. 
Pe de altă parte, este aşteptată o creştere semnificativă în sectoarele de comerţ şi 
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agricultură, care acoperă împreună o creştere totală estimată la aproximativ 11 000 de noi 
locuri de muncă. În sectorul de activitati financiare, bancare / asigurari se aşteaptă de 
asemenea  o creştere a ocupării. Descreşterea în ocuparea forţei de muncă pare să aibă loc 
în principal în primele 6 luni. După aceasta, economia se va stabiliza.  
Ancheta în întreprinderi, septembrie 2008 (Phare TVET 2005) -  prin această anchetă s-a 
urmărit să se realizeze o evaluare cuprinzătoare şi de profunzime a cererii de forţă de 
muncă din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu potenţial de replicare la nivel naţional. Studiul a fost 
realizat la nivel regional, dar, având în vedere specificul acestei regiuni, concluziile lui sunt 
valabile şi pentru municipiul Bucureşti. Peste o treime dintre firme estimează că vor crea noi 
locuri de muncă în cursul următoarelor 6 luni, jumătate dintre ele declară că nu au această 
intenţie, în vreme ce 10% nu pot face o astfel de estimare.  Sectorul construcţiilor este 
caracterizat de cea mai mare pondere a firmelor ce intenţionează să creeze noi locuri 
de muncă, fiind asociat, în acelaşi timp, şi cu cel mai ridicat nivel de incertitudine în 
această privinţă. Acest paradox poate fi explicat de faptul că activitatea firmelor din 
construcţii depinde, în mare măsură, de obţinerea unor viitoare contracte.  Mai trebuie 
menţionat că întreprinderile din industria extractivă şi hoteluri şi restaurante sunt 
caracterizate pesimism accentuat în privinţa creării de noi locuri de muncă în cursul 
următoarelor 6 luni.  
Nu se vor înregistra schimbări majore în privinţa distribuţiei locurilor de muncă nici pe grupe 
ocupaţionale. Totuşi, se remarcă o uşoară creştere a cererii de forţă de muncă pentru 
grupele ocupaţionale G3 - Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, G7 - Meşteşugari şi lucrători 
calificaţi şi G8 Operatori la maşini şi utilaje, concomitent cu o reducere în cazul grupelor 
G1 (legislatori şi conducători), G2 (specialişti cu ocupaţii intelectuale) şi G5 (lucrători în 
servicii şi comerţ).  
Aşa cum era de aşteptat după distribuţia locurilor de muncă ce se estimează a fi create în 
următoarele 6 luni pe grupe ocupaţionale, cererea de forţă de muncă se va accentua pentru 
lucrători cu nivel mediu de educaţie, respectiv învăţământ liceal şi profesional, complementar 
sau de ucenici.                                                     
În plus, după estimările realizate de reprezentanţii firmelor investigate, se preconizează 
crearea de locuri de muncă pentru personal cu studii universitare reprezentând aproape 5% 
din totalul locurilor de muncă existente în prezent pentru această categorie de personal. 
Totuşi, se remarcă o anumită tendinţă a firmelor de a căuta lucrători „supra-educaţi‖ pentru 
locurile de muncă vacante şi/sau nou create.     
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Pentru locurile de muncă nou create ce necesită învăţământ profesional, complementar sau 
de ucenici, cei mai mulţi angajatori declară ca fiind foarte importante cunoştinţele şi 
competenţele tehnice practice, competenţele de comunicare, precum şi competenţele 
de utilizare a TIC. De altfel, competenţele de comunicare se plasează în „topul‖ 
competenţelor necesare pentru toate nivelele de educaţie. Pentru locurile de muncă 
destinate absolvenţilor de învăţământ liceal, cele mai importante competenţe includ şi 
capacitatea de negociere şi deţinerea unui permis de conducere (în special, pentru 
ocupaţii precum agent imobiliar, agent vânzări, etc.). În privinţa locurilor de muncă ce 
necesită învăţământ postliceal, salariaţii „ideali‖ ar trebui să aibă, în primul rând, 
competenţe de comunicare, de lucru în echipă, precum şi de lucru cu TIC. De 
asemenea, locurile de muncă ce se estimează a fi create în următoarele 6 luni pentru 

Rata locurilor de muncă ce se estimează a 

fi create în cursul următoarelor 6 luni*, 

după nivelul de educaţie necesar pentru 

ocuparea acestora (%) 

*numărul de locuri de muncă ce se 

estimează a fi create în următoarele 6 luni 

exprimat ca % în numărul de locuri de 

muncă existente în prezent (locuri de 

muncă ocupate şi locuri de muncă 

vacante). 
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absolvenţii de studii universitare vor necesita mai ales competenţe de comunicare, 
capacitatea de a lucra sub stres şi capacitatea de a dezvolta o activitate orientată 
către nevoile clientului (en. „client-oriented‖). Toate acestea se află în acord cu 
dezvoltarea sectorului serviciilor ceea ce face să crească necesarul de competenţe de 
comunicare şi cu penetrarea unor noi TIC ce reclamă cunoştinţe adecvate de lucru cu 
acestea.    

Proiecţia cererii şi a ofertei de locuri de muncă pe termen lung 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la 
orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în 
calitate de partener în cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea 
ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii‖, proiect 
al cărui lider de parteneriatb a fost Centrul Național de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic. 
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen 
mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de 
Universitatea Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele 
abordări inovative generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite. Astfel, 
s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de forţă 
de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute 
interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Evaluarea 
cererii potenţiale indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la dinamica 
economică. De aceea pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică 
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 
retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de 
menţionat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu 
decât evoluţii ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate 
cu privire la structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe 
grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, 
aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea 
agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020. 
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau distrugerii 
de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă 
disponibile, in ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori 
pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă 
dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă. 
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la 
nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 
2000-2008 privind:  

- populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1) 
- valoarea adăugată brută în activitatăţi  ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 
REV1) 
- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 
(diviziuni CAEN REV1) 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen 
mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  
  Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 
 - evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de 
Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: 
un ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv 
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un ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a 
ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în 
cadrul fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru 
alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 
deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o 
previzionează după anul 2013.  
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile 
reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020  s-a 
considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 
(0.76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-
a considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. 
Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate 
pe întreaga perioadă de analiză. 
 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de 
scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe 
perioada 2010-2011 . Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de 
Comisia Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat un 
ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un 
ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor 
anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 
- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru 
perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 
 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 
 - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De 
asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate 
dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până 
în anul 2013. 
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 
comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de 
creştere de 1.015 constant. 
A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse din 
modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform 
căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru 
perioada 2000- 2008. În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia 
populaţiei ocupate totale la nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile 
reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).  
Rezultatele proiecţiilor 
1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica 
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru 
perioada 2011 – 2020 indică  scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui 
moderat şi creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

      Anul scenariu PESIMIST scenariu MODERAT (de bază) scenariu OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

 2018 8794 8982 9452 

 2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 
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2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de 
muncă la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 
În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru 
învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă 
între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere 
în perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, 
Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov. 
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 
dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de 
ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se 
producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009. 
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS 
(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de 
ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele 
de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 
ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu 
ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în  populaţia totală ocupată a regiunii din care face 
parte judeţul.  
Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii 
potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în 
fiecare an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată 
din evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi 
modificarea cererii potenţiale faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de 
muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi 
agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru 
ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza 
că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, 
putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii 
din diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov (nr. persoane) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  666660 668589 672986 661290 660297 662162 663577 664499 664877 664697 

Prognoze 
ale cererii 
inlocuite  2224 2226 2237 2199 2196 2202 2207 2210 2211 2210 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  668884 670815 675223 663489 662492 664364 665784 666708 667087 666907 

 
Prognoze ale cererii pentru judeţul Ilfov 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale  58336 57532 56930 56152 56068 56226 56347 56425 56457 56442 

Prognoze 
ale cererii 
inlocuite  419 413 409 403 403 404 405 405 405 405 

Prognoze 
ale cererii 
agregate  58755 57945 57339 56556 56471 56630 56751 56830 56862 56847 
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3. Proiecţia cererii de forţă de muncă pe activităţi economice, la nivelul regiunii 
 

  NE SE SM SV V NV C BI TOTAL 

Agricultura, 
vanatoare si servicii 
anexe 

2011 769388 314328 440737 427939 95832 246119 118969 2601 2415913 

2012 759888 304601 426404 417158 85341 233968 109735 565 2337661 

2013 747865 294769 412081 406176 75350 222101 100867 198 2259408 

Silvicultura, 
exploatare forestiera 
si servicii auxiliare 

2011 12286 3210 4925 2506 4564 9649 1216 0 38357 

2012 11859 2933 4821 2330 4595 9629 859 0 37025 

2013 11432 2668 4711 2160 4611 9586 524 0 35693 

Pescuitul, 
piscicultura si 
serviciile anexe 

2011 637 326 802 0 52 94 82 275 2269 

2012 556 257 690 0 32 72 52 235 1895 

2013 466 194 570 0 16 53 29 194 1521 

Extractia si 
prepararea 
carbunelui 

2011 775 34 436 24826 12753 0 618 7 39449 

2012 758 24 208 25225 12145 0 657 0 39016 

2013 743 14 0 25682 11574 0 697 0 38710 

Extractia 
hidrocarburilor si 
servicii anexe 

2011 5216 1666 20771 11283 4017 3560 5740 1621 53875 

2012 5123 900 20782 11012 4081 3646 5959 1655 53158 

2013 5049 154 20861 10782 4158 3741 6193 1693 52632 

Extractia si 
prepararea 
minereurilor 
radioactive 

2011 382 0 0 32 137 208 93 0 852 

2012 355 0 0 34 144 200 98 0 831 

2013 329 0 0 36 149 193 102 0 809 

Extractia si 
prepararea 
minereurilor 
metalifere 

2011 456 32 27 43 132 1292 126 22 2130 

2012 441 33 27 46 119 1305 135 24 2130 

2013 426 35 27 49 106 1318 144 25 2130 

Alte activitati 
extractive 

2011 891 3101 1401 413 1471 667 914 433 9290 

2012 815 3211 1392 372 1501 531 841 430 9092 

2013 745 3326 1387 334 1534 403 774 428 8930 

Industria alimentara 
si a bauturilor 
 

2011 35449 31256 36140 12293 14103 24154 33240 21727 208363 

2012 35870 31000 36428 11755 13373 23759 33278 21130 206593 

2013 36388 30836 36816 11259 12692 23437 33411 20601 205440 

Fabricarea 
produselor din tutun 

2011 0 83 500 43 0 127 293 1111 2157 

2012 0 68 400 42 0 130 325 1112 2078 

2013 0 55 350 40 0 134 315 1117 2011 

Fabricarea 
produselor textile 

2011 23685 3495 9223 2606 13285 12263 30881 11023 106461 

2012 23921 3185 8676 2552 13510 11489 31601 10398 105332 

2013 24224 2891 8163 2507 13773 10763 32402 9815 104537 

Fabricarea 
articolelor de 
imbracaminte; 
aranjarea si vopsirea 
blanurilor 

2011 73005 89834 62695 26172 30293 60202 76680 16011 434893 

2012 72415 94209 64260 25822 30213 60907 79196 13808 440832 

2013 71899 98830 65952 25495 30169 61709 81886 11558 447499 

Tabacirea si 
finisarea pieilor; 
fabricarea articolelor 
de voiaj si 
marochinarie, a 
harnasamentelor si 
incaltamintei 

2011 0 4500 4051 917 27875 27362 27189 6108 98001 

2012 0 4633 4145 609 28284 26931 27355 5308 97266 

2013 0 4778 4249 306 28769 26582 27598 4532 96815 

Fabricarea lemnului 
si a produselor din 
lemn si pluta, cu 
exceptia mobilei; 
fabricarea articolelor 
din impletitura de pai 
si alte materiale 
vegetale 

2011 27227 6341 11610 4718 12551 17715 38347 2626 121135 

2012 26027 6322 11532 4437 12904 17476 38981 2475 120154 

2013 24917 6321 11487 4172 13289 17290 39716 2332 119525 

Fabricarea celulozei, 
hartiei si a 
produselor din hartie 

2011 743 3201 1873 1612 2080 5328 1970 1826 18634 

2012 406 3252 1806 1649 2219 5270 1868 1805 18274 

2013 81 3311 1746 1689 2360 5231 1775 1790 17984 

Edituri, poligrafie si 
reproducerea pe 
suporti a 
inregistrarilor 

2011 3150 1417 2395 2298 1281 3231 3798 12347 29918 

2012 3185 1345 2475 2323 1234 3118 3784 11981 29446 

2013 3229 1278 2559 2355 1192 3018 3782 11661 29075 
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Industria de 
prelucrare a titeiului, 
cocsificarea 
carbunelui si tratarea 
combustibililor 
nucleari 

2011 2877 930 15048 65 0 298 490 491 20199 

2012 2671 866 14884 65 0 310 517 497 19810 

2013 2481 806 14775 65 0 323 544 504 19499 

Fabricarea 
substantelor si a 
produselor chimice 

2011 9300 188 5907 19135 4024 1688 5074 11121 56437 

2012 8804 85 5577 19713 4229 1470 4860 11005 55744 

2013 8345 65 5272 20338 4444 1261 4666 10843 55234 

Fabricarea 
produselor din 
cauciuc si mase 
plastice 

2011 24 4192 8105 6247 5606 10799 5914 2389 43275 

2012 0 4022 7988 6450 5527 10985 5803 1865 42640 

2013 0 3865 7896 6663 5463 11196 5710 1356 42149 

Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

2011 6883 4202 9699 6026 18460 9122 25282 6364 86039 

2012 6693 3756 8743 5996 19690 7606 26217 6447 85148 

2013 6525 3328 7830 5983 20956 6139 27212 6547 84521 

Industria metalurgica 

2011 7537 45970 15080 15853 6057 10541 940 1174 103153 

2012 7429 47040 14774 16801 5717 10141 259 385 102546 

2013 7342 47415 14511 17785 5394 9772 0 0 102219 

Industria 
constructiilor 
metalice si a 
produselor din metal 
(exclusiv masini, 
utilaje si instalatii) 

2011 13227 17624 25058 5254 15280 25329 27635 11257 140664 

2012 12643 17736 25604 4660 14954 26462 27543 10197 139800 

2013 12099 17894 26213 4084 14672 27656 27525 9175 139319 

Industria de masini 
si echipamente 

2011 33018 9428 47016 9772 26383 16744 27052 15742 185156 

2012 34488 9588 46700 9462 27523 16778 24635 15432 184606 

2013 36041 9773 46505 9176 28729 16855 22289 15161 184529 

Productia de 
mijloace ale tehnicii 
de calcul si de birou 

2011 47 251 373 443 760 676 359 2388 5296 

2012 14 246 358 445 680 651 343 2397 5133 

2013 0 242 345 449 608 630 329 2397 4999 

Industria de masini 
si aparate electrice 

2011 1578 1662 18656 3402 38281 14861 15139 4326 97905 

2012 1371 1542 18258 2041 39075 15566 15025 4293 97172 

2013 1171 1428 17914 701 39964 16304 14954 4273 96711 

Industria de 
echipamente pentru 
radio, televiziune si 
comunicatii 

2011 584 0 0 432 10910 819 758 1381 14885 

2012 560 0 0 442 10683 805 771 1357 14617 

2013 539 0 0 452 10496 793 786 1337 14402 

Industria de 
aparatura si 
instrumente 
medicale, de 
precizie, optice si 
fotografice, 
ceasornicarie 

2011 1892 226 1018 41 3005 543 966 3061 10752 

2012 1909 221 1067 40 2933 546 915 2884 10515 

2013 1931 217 1117 39 2873 551 869 2724 10323 

Industria mijloacelor 
de transport rutier 

2011 1072 468 37632 5156 14591 4886 9667 357 73830 

2012 1088 360 37942 4317 15714 4799 8434 138 72791 

2013 1106 255 38288 3512 16860 4729 7259 0 72008 

Industria altor 
mijloace de transport 
n.c.a. 

2011 4337 31101 5317 12457 15587 1782 958 5180 76718 

2012 3924 30840 5668 11995 16104 1633 952 5127 76243 

2013 3526 30662 6031 11569 16658 1490 948 5088 75971 

Productia de 
mobilier si alte 
activitati industriale 
n.c.a. 

2011 10686 6435 15546 3737 13467 51556 17291 5993 124711 

2012 9742 6389 15866 3508 13635 53253 15813 5642 123848 

2013 8836 6361 16227 3291 13839 55079 14396 5312 123340 

Recuperarea 
deseurilor si 
resturilor de 
materiale reciclabile 

2011 740 2123 2321 40 799 938 389 372 7721 

2012 746 2110 2257 39 790 928 316 314 7500 

2013 754 2106 2205 38 784 922 247 261 7317 

Productia si 
furnizarea de energie 
electrica si termica, 
gaze si apa calda 

2011 20243 16427 14233 31716 12288 8297 18192 19312 140710 

2012 19876 16443 13900 32371 11674 7518 17963 19160 138904 

2013 19578 16507 13615 33110 11108 6779 17794 19068 137558 

Captarea, tratarea si 
distributia apei 

2011 5691 4063 5692 2188 3659 3603 2826 623 28346 

2012 5881 3738 5686 2009 3754 3564 2774 463 27868 

2013 6084 3435 5699 1841 3858 3538 2732 310 27498 
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Constructii 

2011 86058 86720 116447 39413 58407 63261 66396 112885 629588 

2012 85582 87565 116126 37748 58793 61925 65697 118201 631637 

2013 85828 89169 116789 36379 59685 61095 65547 124603 639096 

Comert cu ridicata si 
cu amanuntul, 
intretinerea si 
repararea 
autovehiculelor si a 
motocicletelor; 
comert cu amanuntul 
al carburantilor 
pentru autovehicule 

2011 10236 10302 14538 6775 10560 12633 12407 17489 94942 

2012 9862 9778 14473 6341 10596 12139 12617 17455 93260 

2013 9525 9295 14446 5936 10657 11692 12851 17466 91869 

Comert cu ridicata si 
servicii de 
intermediere in 
comertul cu ridicata 
(cu exceptia 
comertului cu 
autovehicule si 
motociclete) 

2011 49693 28236 55065 28586 21585 44284 40098 54702 322249 

2012 54005 28153 60487 30841 22262 48039 44195 54786 342768 

2013 58454 27845 66137 33149 22856 51906 48478 54463 363288 

Comert cu 
amanuntul (cu 
exceptia comertului 
cu autovehicule si 
motociclete); reparea 
bunurilor personale 
si gospodaresti 

2011 105352 92162 90265 55687 59451 92230 99650 120897 715694 

2012 106435 93214 89832 55189 58299 92907 101467 120093 717437 

2013 107523 94269 89396 54688 57141 93586 103291 119284 719180 

Hoteluri si 
restaurante 

2011 20269 19625 16132 3654 12487 20159 17905 26685 136915 

2012 20537 19298 15948 2664 12332 19938 17908 27376 136002 

2013 20840 19010 15796 1691 12202 19756 17944 28108 135347 

Transporturi 
terestre; transporturi 
prin conducte 

2011 31858 49100 43065 26027 45120 50076 47592 81372 374209 

2012 31050 49226 42345 25032 45269 50360 48217 82651 374150 

2013 30288 49425 41688 24073 45485 50718 48914 84054 374645 

Transporturi pe apa 

2011 284 11208 280 576 0 112 162 220 12841 

2012 281 10990 274 580 0 106 170 197 12598 

2013 278 10809 270 586 0 101 177 176 12397 

Transporturi aeriene 

2011 251 0 227 0 264 483 276 4514 6015 

2012 248 0 228 0 228 490 269 4402 5865 

2013 246 0 229 0 195 498 263 4307 5739 

Activitati anexe si 
auxiliare de 
transport, activitati 
ale agentiilor de 
turism 

2011 2081 5577 2589 2022 882 1219 2968 6030 23367 

2012 2182 4799 2680 2133 879 1137 3048 6134 22992 

2013 2285 4054 2773 2246 878 1061 3132 6247 22676 

Posta si 
telecomunicatii 

2011 9971 7737 9604 6223 9261 7708 4229 33872 88605 

2012 9645 7329 9352 5928 9326 7208 3523 35410 87720 

2013 9344 6942 9125 5649 9409 6731 2836 36991 87027 

Intermedieri 
financiare (cu 
exceptia activitatilor 
de asigurari si ale 
caselor de pensii) 

2011 9026 5059 5488 4714 4085 6346 4692 27873 67283 

2012 9076 4696 5393 4592 3938 6162 4365 29267 67489 

2013 9126 4331 5296 4469 3789 5977 4037 30669 67695 

Activitati de 
asigurari si ale 
caselor de pensii (cu 
exceptia celor din 
sistemul public de 
asigurari sociale) 

2011 3159 924 4144 3046 1900 3390 5205 5257 27025 

2012 3314 801 4499 3344 1697 3530 5635 5562 28382 

2013 3468 661 4868 3655 1466 3667 6081 5871 29738 

Activitati auxiliare 
intermedierilor 
financiare 

2011 1820 1652 1936 257 1212 531 1582 2650 11640 

2012 2106 1822 2240 205 1312 417 1601 2753 12457 

2013 2413 1999 2566 143 1415 284 1608 2846 13273 

Tranzactii imobiliare 

2011 718 1569 360 385 981 279 412 3063 7766 

2012 666 1514 301 373 988 215 396 3004 7457 

2013 619 1467 248 364 997 157 383 2959 7193 

Inchirierea masinilor 
si echipamentelor, 
fara operator si a 
bunurilor personale 
si gospodaresti 

2011 339 298 822 115 383 157 186 706 3006 

2012 382 329 918 134 432 169 203 666 3233 

2013 429 361 1020 154 483 181 220 612 3459 

Informatica si 2011 2668 0 1603 935 2241 3751 2413 11917 25528 



 44 

activitati conexe 2012 2681 0 1532 806 2187 3675 2297 11943 25120 

2013 2699 0 1466 683 2140 3610 2189 11995 24781 

Cercetare-dezvoltare 

2011 598 274 2747 1291 379 679 1574 9776 17319 

2012 557 181 2679 1340 352 652 1601 9598 16960 

2013 519 93 2621 1391 327 627 1632 9453 16662 

Alte activitati de 
servicii prestate in 
principal 
intreprinderilor 

2011 13759 16436 27466 18021 10151 5478 8234 48527 148071 

2012 13358 16149 27736 18750 9820 4268 7946 49097 147124 

2013 12987 15895 28054 19505 9510 3080 7677 49752 146461 

Administratie publica 
si aparare; asigurari 
sociale din sistemul 
public 

2011 73908 71508 61426 52669 33427 42661 55801 93453 484852 

2012 74548 70777 59419 53035 32361 40939 56209 93610 480898 

2013 75168 70048 57437 53387 31307 39240 56603 93752 476943 

Invatamant 

2011 89223 53285 60891 47726 40542 67792 64338 58372 482168 

2012 90414 52737 61605 47881 40352 67713 65527 59104 485333 

2013 91710 52233 62390 48086 40199 67700 66796 59904 489018 

Sanatate si asistenta 
sociala 

2011 74569 47072 57339 34940 29305 54288 47320 83467 428301 

2012 75653 46908 58537 34678 27542 53970 47245 85900 430433 

2013 76833 46795 59813 34453 25790 53708 47222 88456 433069 

Eliminarea 
deseurilor si a apelor 
uzate; asanare, 
salubritate si 
activitati similare 

2011 2085 7219 8548 2235 2937 3358 4653 6648 37683 

2012 1719 7689 8941 2149 2985 3325 4992 6825 38624 

2013 1333 8172 9342 2056 3032 3286 5342 7002 39565 

Activitati asociative 
diverse 

2011 7564 5375 7104 6039 4525 10344 5300 2626 48876 

2012 7953 5542 7334 6513 4687 11029 5328 2283 50670 

2013 8350 5707 7562 7006 4849 11737 5345 1908 52465 

Activitati recreative, 
culturale si sportive 

2011 8078 6858 14940 3797 7998 5930 8341 23685 79627 

2012 7913 6747 15835 3660 8247 5514 8553 23586 80054 

2013 7746 6634 16738 3522 8498 5093 8767 23484 80481 

Alte activitati de 
servicii 

2011 2740 4576 3723 5054 5763 7288 7609 14347 51099 

2012 2028 4504 3432 5214 5396 7385 7387 14668 50014 

2013 1349 4448 3161 5382 5059 7499 7194 15017 49108 

Activitati ale 
personalului angajat 
in gospodarii 
particulare 

2011 6916 6303 7435 1002 2587 206 0 2444 26893 

2012 7011 7000 7602 1070 2789 0 0 2587 28059 

2013 7089 7732 7533 1140 2998 0 0 2733 29225 

Activitati desfasurate 
in gospodarii private, 
de producere a 
bunurilor destinate 
consumului propriu 

2011 3354 0 0 0 0 0 921 0 4275 

2012 3650 0 0 0 0 0 1003 0 4652 

2013 3946 0 0 0 0 0 1084 0 5029 

Activitati ale 
gospodariilor 
private, de servicii 
pentru scopuri 
proprii 

2011 2612 699 358 0 0 100 826 1060 5655 

2012 2839 760 389 0 0 109 898 1152 6146 

2013 3066 821 420 0 0 117 969 1244 6638 

Activitati ale 
organizatiilor si 
organismelor 
extrateritoriale 

2011 0 0 0 0 0 0 1583 494 2078 

2012 0 0 0 0 0 0 1691 528 2219 

2013 0 0 0 0 0 0 1799 562 2360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

4. Dinamica locurilor de muncă disponibile în regiunea Bucureşti - Ilfov - scenariul 
moderat 
            

 
DINAMICA LOCURILOR DE MUNCA DISPONIBILE 

RELEVANTE PENTRU IPT 

 
Regiunea Bucureşti-

Ilfov Bucureşti Ilfov 

2012 5,998 7170 -1172 

2013 10,848 11625 -776 

2014 -  20,734 -19604 -1130 

2015 248 11 236 

2016 5,860 5144 716 

2017 4,981 4339 641 

2018 4,017 3457 559 

2019 2,952 2483 469 

2020 1,858 1482 375 

5. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea 
Bucureşti - Ilfov 

  

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate 
ale cererii de formare 
profesională pentru 

2013-2020 
(%) 

Agricultură 1,2 

Chimie industrială 0,8 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8,4 

Comerţ 17,4 

Economic 19,7 

Electric 5,1 

Electromecanică 1,0 

Electronică şi automatizări 0,5 

Fabricarea produselor din lemn 0,9 

Industrie alimentară 1,0 

Industrie textilă şi pielărie 5 

Materiale de construcţii 0,2 

Mecanică 29 

Turism şi alimentaţie 4,4 

Protecţia mediului (şi resurse naturale)  

Tehnici poligrafice 0,7 

Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în 
Regiunea Bucureşti Ilfov, în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al 
judeţului Ilfov, membrii CLDPS apreciză că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe 
domenii de pregătire din judeţul Ilfov este următoarea: 
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6. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Ilfov  
 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate 
ale cererii de formare 
profesională pentru 

2013-2020 
(%) 

Agricultură 12 

Silvicultură 6 

Chimie industrială 0 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 6 

Comerţ 6 

Economic 19 

Electric 12 

Electromecanică 0 

Electronică şi automatizări 3 

Fabricarea produselor din lemn 0 

Industrie alimentară 0 

Industrie textilă şi pielărie 3 

Materiale de construcţii 0 

Mecanică 15 

Turism şi alimentaţie 12 

Estetica şi igiena corpului omenesc 3 

 Protecţia mediului (Resurse naturale şi protecţia mediului) 3 

Tehnici poligrafice 0 

Producţie media 0 

Diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului, adoptate în 
CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional in cadrul studiului 
previzional, sunt justificate în baza urmatoarelor considerente: 

- în domeniul Agricultură: având în vedere ponderea populaţiei ocupate în agricultură 
de 21.7% la sfârşitul anului 2009 pentru judeţul Ilfov, iar din aceasta avem o pondere 
destul de mare a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie, apreciem că este necesară 
o ofertă de formare profesională de aproximativ 12%, ceea ce reprezintă aproximativ 
100 de locuri. Din totalul ofertei ţinem cont de faptul că o pondere importantă se 
aşteaptă să urmeze învăţământul superior în acest domeniu. De asemenea, prin 
oferta propusă se pot acoperi subdomeniile care vizează culturile de câmp, zootehnia, 
pomicultura, floricultura şi viticultura. Trebuie să ţinem cont că multe populaţia 
ocupată în agricultură nu se înregistrează în mod obligatoriu la AJOFM în baza de 
date cu locurile de muncă vacante; 

- în domeniul Comerţ: se apreciază că, chiar şi în condiţiile crizei economice, ţinând 
cont şi de specificul regiunii şi mai ales al capitalei, domeniul Comerţ va înregistra 
întotdeauna o cerere destul de mare de forţă de muncă, însă ponderea de 37,6% din 
locurile de muncă vacante reprezintă aproximativ un necesar de 394, ceea ce 
reprezintă aproximativ 43% din planul de şcolarizare realizat pentru anul şcolar 2011-
2012. Iar ca Vânzători în magazine şi pieţe (160 de locuri de muncă vacante în 
2010) şi Agenţi în activitatea financiară şi comercială (124 de locuri de muncă 
vacante în 2010) pot activa şi absolvenţi ai Domeniului Economic. 

- în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: având în vedere evoluţia piaţei 
muncii, în special în perioada 2008-2010 se apreciază că în domeniul Construcţii 
cererea de forţă de muncă se găseşte încă în scădere (de la 167 locuri de muncă 
vacante în 2009 la 103 locuri de muncă vacante în 2010). În aceste condiţii  ponderea 
propusă pentru oferta de formare profesională este de 6%, ceea ce reprezintă 60 de 
locuri din oferta educaţională faţă de ţinta de 54 de locuri preconizate a fi nevoie 
pentru a avea o comparabilitate între ponderile din oferta educaţională şi ponderea 
locurilor de muncă vacante. 

- în domeniul Economic: se apreciază că că acest domeniu este relaţional foarte mult 
cu cel reprezentat de Comerţ, iar aceste ponderi trebuie să reflecte realitatea de la 
nivelul judeţului. 
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- în domeniul Electric: apreciem că oferta de formare profesională poate fi în jur de 120 
de locuri, ceea ce reprezintă 12% din totalul ofertei, având în vedere că o serie de 
calificări din acest domeniu sunt specifice serviciilor către industrie şi populaţie. 

- în domeniul Electronică automatizări: apreciem că oferta de formare profesională 
poate fi în jur de 30 de locuri, ceea ce reprezintă 3% din totalul ofertei, având în 
vedere că o serie de calificări din acest domeniu sunt specifice serviciilor către 
industrie şi populaţie, iar mulţi dintre absolvenţi vor continua studiile în învăţământul 
superior. 

- în domeniu Fabricarea produselor din lemn: având în vedere semnalele din ultimile 
luni din piaţa muncii se apreciază că în domeniul Fabricarea produselor din lemn 
cererea de forţă de muncă se va diminua drastic. În aceste condiţii  ponderea propusă 
pentru oferta de formare profesională este de 0%. 

- în domeniul Industrie alimentară: apreciem că cererea pieţei muncii înregistrează în 
anul 2010 o creştere de 50 de locuri de muncă oferite, iar IPT-ul din judeţ trebuie să 
răspundă nevoilor locale prin propunerea în planul de şcolarizare a unei ponderi 
cuprinse între 0%, deoarece trebuie această ofertă să fie corelată cu cea de turism şi 
alimentaţie publică. 

- în domeniul Mecanică: apreciem că cererea de forţă de muncă va înregistra o 
diminuare în următoarea perioadă. În acest context apreciem oferta de formare 
profesională poate fi de aproximativ 150 de locuri, ceea ce reprezintă o pondere de 
15% din ofertă. 

- în domeniul Silvicultură: se apreciază de tradiţie pregătirea în judeţ la Brăneşti în 
acest domeniu, finalitatea angajării absolvenţilor fiind în alte judeţecu tradiţie în 
Silvicultură, deci comparaţia cu locurile de muncă vacante la AJOFM Ilfov nefiind 
relevantă. 

- în domeniul Turism şi alimentaţie: se apreciază că cererea pieţei muncii va fi în 
perioada următoare în creştere şi în condiţiile crizei, în special pentru domeniul 
alimentaţie. Absolvenţii din acest domeniu optează şi pentru învăţământul superior, 
dar şi pentru ocupaţii aferente domeniului Industrie alimentară. 
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7. Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 
66888

4 
670815 675223 663489 662492 664364 665784 666708 667087 666907 

Calificări 
specifice 
nivelului 3 de 
calificare 

23858
1 

239372 241046 236835 236480 237148 237655 237985 238120 238056 

Calificări 
specifice 
nivelului 2 de 
calificare 

43030
3 

431444 434177 426654 426013 427216 428129 428724 428967 428851 

 

Ponderea din cererea 
pieţei muncii pentru 

calificari de nivel 2 şi 3 
în 2017 

Pondere nivel 3 pentru 
continuarea studiilor în 
învăţământ superior în 

2017 (asigurarea 
benchmark european) 

Ponderi nivel 2 şi 3 în oferta 
educaţională a IPT - ieşiri în 

2017 

Total    

Calificări 
specifice 
nivelului 3 de 
calificare 

36% 27% 63% 

Calificări 
specifice 
nivelului 2 de 
calificare 

64%  37% 

 
Concluzii din analiza pieței muncii. Implicații pentru ÎPT 
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO 

 Rata de ocupare şi de activitate pentru judeţul Ilfov prezintă variaţii  în perioada 
2002 – 2009. Astfel, rata de activitate a resurselor de muncă a scăzut de la 79% în 2008 la 
75,3% în 2009, iar rata de ocupare a scăzut de la 77,9% în 2008 la 73,5% în 2009. Aceste 
date, cumulate cu  rata şomajului (2,4% în 2009) conduce la adopterea unor măsuri 
active în vederea creşterii ocupării la nivelul judeţului Ilfov.   

Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 
 În anul 2009 resursele de muncă au continuat trendul crescător de la 164,8 mii persoane 

în 2002 la 212,3 mii persoane în 2009, cu o creştere de 7,5 mii persoane în ultimul an. Acest 
aspect, cumulat cu faptul că populaţia ocupată civilă a înregistrat o scădere de 3,6 mii 
persoane în ultimul an duce la stabilirea unor măsuri eficiente de ocupare şi adoptarea unei 
strategii de dezvoltare a judeţului / regiunii şi, astfel, apariţia unor noi oferte de locuri de 
muncă vacante în judeţ. 

Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile 
 Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă 

civile, în 2009 este: serviciile – 48,9%, industria – 24,4%, construcţiile  - 5%, agricultura – 
21,7%. Astfel, se recomandă ca planurile de şcolarizare să reflecte aceste ponderi. 

 Structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate din regiunea Bucureşti Ilfov în anul 
2009, evidenţiază că ponderea cea mai însemnată o deţin persoanele care au un nivel 
mediu de pregătire (58,7 %), fiind urmate de absolvenţii de învăţământ superior (32,8%), 
situaţie puţin diferită de cea înregistrată la nivel naţional, (61,1% pregătire medie – ISCED 3 
– 4 şi 16,2% pregătire superioară – ISCED 5 – 6).  



 49 

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă    
vacante înregistrate la AJOFM Ilfov 

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii este 
deosebit de importantă, iar din analiza făcută din Balanţa şomaj-locuri de muncă vacante la 
nivel judeţean (nr. destul de mic de şomeri şi de locuri de muncă vacante înregistrate la 
nivelul judeţului Ilfov ne face să luăm în considerare situaţia înregistrată şi în municipiul 
Bucureşti) putem spune că: 

 Excedent de forţă de muncă se preconizează în industrie textilă şi pielărie, industrie. 

 Deficit de forţă de muncă se preconizează în: construcţii, comerţ, mecanică. 
Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe termen scurt (concluzii din anchete) 
Concluzii din previziunile privind cererea şi oferta pe termen lung la nivel regional şi  
judeţean 
La nivelul judeţului Ilfov, la orizontul anului 2020 se preconizează un număr relevant de 
locuri de muncă vacante tot  pentru Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură 
şi pescuit (189 de locuri vacante în 2020), iar la nivel regional pentru Conducători de 
vehicule şi operatori la instalaţii mobile (354 locuri de muncă vacante în 2020), Tehnicieni în 
domeniul fizicii şi tehnicii (264 locuri de muncă vacante în 2020), Lucrători în servicii 
personale şi de protecţie (253 locuri de muncă vacante în 2020), Meseriaşi şi muncitori 
calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi asimilaţi (163 locuri de muncă vacante în 
2020). 
Implicaţiile pentru IPT 

 Unităţile ÎPT sunt încurajate să adopte o serie de măsuri pentru creşterea ocupării la 
nivelul judeţului Ilfov, cum ar fi: 

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

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

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva 

învăţării pe parcursul întregii vieţi. 
 Datorită participării scăzută a angajaţilor la programe de formare continuă - în 

contrast cu nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), 
decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a 
economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la 
locul de muncă, etc. se recomandă unităţilor şcolare din ÎPT să se implice activ pentru a 
deveni furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

 reconversia profesională a angajaţilor care sunt în perspectiva pierderii locului 
de muncă adecvarea calificării cu cerinţele locului de muncă pe care îl ocupă; 

 creşterea nivelului de calificare a angajaţilor şi dobândirea de noi competenţe 
necesare adaptării la schimbările tehnologice din întreprinderi;  

 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor 
dobândite pe cale formală şi informală; 

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

O oportunitate de derulare a astfel de programe de formare profesională continuă de către 
unităţile şcolare din ÎPT o constituie accesarea fondurilor structurale, respectiv realizarea de 
proiecte pentru Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3 din Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  

Pentru a reduce diferenţele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - 
obligă la: 

 măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural; 
 asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;  
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 măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din 
categorii defavorizate economic şi social. 

 Alte recomandări foarte importante pentru IPT ar fi: diversificarea ofertei de formare şi 
adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare la distanţă, consultanţă, 
etc.; acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; autorizarea şcolilor ca 
furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în programe de formare continuă 
pentru adulţi; autorizarea şcolilor ca centre de evaluare-validare a competenţelor 
profesionale obţinute în alte contexte decat cele formale. 

 Evoluţia balanţei locurilor de muncă vacante, precum şi analizele privind evoluţia 
forţei de muncă aduc în prim plan adoptarea unor măsuri din partea unităţilor ÎPT, prin: 

 realizarea planificării strategice pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la 
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară 
(PAS)1; este foarte importantă corelarea acţiunilor prevăzute în PAS cu cele 
prezentate în PRAI şi PLAI; 

 la proiectarea planurilor de şcolarizare trebuie avute în vedere că acestea trebuie 
să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi nevoile în creştere în domeniul 
industriei (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii). 

În urma aspectelor prezentate în acest capitol vom prezenta în continuare ponderile 
locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă a judeţului Ilfov, însă pentu a avea o imagine de ansamblu asupra cererii 
pieţei muncii, aceste observaţii trebuie facăte în paralel cu ponderea populaţiei 
ocupate înregistrată pentu fiecare domeniu (acolo unde se poate face o astfel de 
comparaţie), cu rezerva că multe aspecte relevante în ceea ce priveşte dinamica pieţei 
forţei de muncă trebuie văzută în ansamblu cu ce se întâmplă şi la nivelul municipiului 
Bucureşti. În acelaşi timp, membrii CLDPS Ilfov văd dinamica pieţei muncii din judeţul 
Ilfov destul de schimbătoare, iar finalitatea celor care vor începe un nou ciclu de 
învăţământ va fi abia peste 2-4 ani. 

Domeniu 

Ponde
re  

locuri 
de 

munc
ă 
 

vacan
te în 
2011 

Justificări ţinte 
Min. – 
Max. 

Ţinte  
pentru 
2013 la 
nivelul 

judeţului 
Ilfov 

Agricultură 0,5 

Având în vedere ponderea populaţiei ocupate în agricultură de 
21.7% la sfârşitul anului 2009 pentru judeţul Ilfov, iar din 
aceasta avem o pondere destul de mare a persoanelor cu nivel 
scăzut de educaţie, apreciem că este necesară o ofertă de 
formare profesională de aproximativ 12%, ceea ce reprezintă 
aproximativ 100 de locuri. Din totalul ofertei ţinem cont de faptul 
că o pondere importantă se aşteaptă să urmeze învăţământul 
superior în acest domeniu. De asemenea, prin oferta propusă 
se pot acoperi subdomeniile care vizează culturile de câmp, 
zootehnia, pomicultura, floricultura şi viticultura. Trebuie să 
ţinem cont că multe populaţia ocupată în agricultură nu se 
înregistrează în mod obligatoriu la AJOFM în baza de date cu 
locurile de muncă vacante. 

10-13 12 

Chimie 
industrială 

0,5 Aliniată la cererea pieţei muncii. 0-1 0 

Comerţ  37,6 

Se apreciază că, chiar şi în condiţiile crizei economice, ţinând 
cont şi de specificul regiunii şi mai ales al capitalei, domeniul 
Comerţ va înregistra întotdeauna o cerere destul de mare de 
forţă de muncă, însă ponderea de 37,6% din locurile de muncă 

10-15 10 

                                                 
1
 PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 

   PLAI – Plan local de acţiune  

   PAS   – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT) 
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vacante reprezintă aproximativ un necesar de 394, ceea ce 
reprezintă aproximativ 43% din planul de şcolarizare realizat 
pentru anul şcolar 2011-2012. Iar ca Vânzători în magazine şi 
pieţe (160 de locuri de muncă vacante în 2010) şi Agenţi în 
activitatea financiară şi comercială (124 de locuri de muncă 
vacante în 2010) pot activa şi absolvenţi ai Domeniului 
Economic. 

Construcţii şi 
lucrări publice 

9,8 

Având în vedere evoluţia piaţei muncii, în special în perioada 
2008-2010 se apreciază că în domeniul Construcţii cererea de 
forţă de muncă se găseşte încă în scădere (de la 167 locuri de 
muncă vacante în 2009 la 103 locuri de muncă vacante în 
2010). În aceste condiţii  ponderea propusă pentru oferta de 
formare profesională este cuprinsă între 8-10%, ceea ce 
reprezintă 30 de locuri din oferta educaţională faţă de ţinta de 
54 de locuri preconizate a fi nevoie pentru a avea o 
comparabilitate între ponderile din oferta educaţională şi 
ponderea locurilor de muncă vacante. 

6-10 6 

Economic 8,6 
Situaţia privind acest domeniu se priveşte în corelaţie cu 
situaţia din domeniul Comerţ. 

10-17 16 

Electric 2,9 

Apreciem că oferta de formare profesională poate fi în jur de 
120 de locuri, ceea ce reprezintă 13% din totalul ofertei, având 
în vedere că o serie de calificări din acest domeniu sunt 
specifice serviciilor către industrie şi populaţie. 

12-15 13 

Electromecanică 1 Aliniată la cererea pieţei muncii. 1-2 1 

Electronică 
automatizări 

1 

Apreciem că oferta de formare profesională poate fi în jur de 30 
de locuri, ceea ce reprezintă 3,3% din totalul ofertei, având în 
vedere că o serie de calificări din acest domeniu sunt specifice 
serviciilor către industrie şi populaţie, iar mulţi dintre absolvenţi 
vor continua studiile în învăţământul superior. 

2-6 2 

Estetica şi igiena 
corpului 
omenesc 

1,8 

Aliniată la cererea pieţei muncii. În judeţ există mai multe 
posibilităţi de formare a adulţilor, în special în acest domeniu, 
iar reţeaua şcolară nu dispune de resursele necesare 
şcolarizării în Estetică şi igiena corpului omenesc. 

0-1 0 

Fabricarea 
produselor din 
lemn 

3,6 

Având în vedere semnalele din ultimile luni din piaţa muncii se 
apreciază că în domeniul Fabricarea produselor din lemn 
cererea de forţă de muncă se va diminua drastic. În aceste 
condiţii  ponderea propusă pentru oferta de formare 
profesională este între 0-1%. 

0-3 1 

Industrie 
alimentară 

7,6 

Apreciem că cererea pieţei muncii înregistrează în anul 2010 o 
creştere de 50 de locuri de muncă oferite, iar IPT-ul din judeţ 
trebuie să răspundă nevoilor locale prin propunerea în planul 
de şcolarizare a unei ponderi cuprinse între 2-7%. Chiar în 
condiţiile crizei, având în vedere oportunităţile oferite de 
finanţările externe pentru dezvoltările IMM-urilor în domeniul 
Agriculturii şi a prelucrării produselor alimentare, apreciem 
nevoia de dezvoltare a acestui domeniu. Trebuie corelată oferta 
de formare pentru Industrie alimentară cu cea din Turism şi 
alimentaţie. 

2-7 3 

Industrie textilă 
şi pielărie 

1,4 Aliniată la cererea pieţei muncii.  1-4 2 

Materiale de 
construcţii 

0,3 Aliniată la cererea pieţei muncii. 0-1 0 

Mecanică 20 

Apreciem că cererea de forţă de muncă va înregistra o 
diminuare în următoarea perioadă. În acest context apreciem 
oferta de formare profesională poate fi de aproximativ 150 de 
locuri, ceea ce reprezintă o pondere de 16% din ofertă.  

15-20 16 

Protecţia 
mediului 

0 Aliniată la cererea pieţei muncii. 0-1 1 

Silvicultură 0,1 

Se apreciază de tradiţie pregătirea în judeţ la Brăneşti în acest 
domeniu, finalitatea angajării absolvenţilor fiind în alte judeţecu 
tradiţie în Silvicultură, deci comparaţia cu locurile de muncă 
vacante la AJOFM Ilfov nefiind relevantă. 

5-10 6 

Tehnici 
poligrafice 

0,5 Aliniată la cererea pieţei muncii. 0-1 0 

Turism şi 
alimentaţie 

3,2 
Se apreciază că cererea pieţei muncii va fi în perioada 
următoare în creştere şi în condiţiile crizei, în special pentru 

10-14 11 
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domeniul alimentaţie. Absolvenţii din acest domeniu optează şi 
pentru învăţământul superior, dar şi pentru ocupaţii aferente 
domeniului Industrie alimentară.  

Producţie media 0 Aliniată la cererea pieţei muncii. 0-1 0 
TOTAL  100   100% 

 
 

2.1.7 Învăţământul profesional şi tehnic din Judeţul Ilfov 
Indicatori de context 
Contextul european - educaţia a avut dintotdeauna o influenţă formativă puternică asupra 
societăţii, totuşi instrumentele sale au luat noi dimensiuni ca rezultat al globalizării şi al 
revoluţiei cunoaşterii. Fiecare strategie pe termen lung pentru creşterea competitivităţii 
economice, prosperităţii şi coeziunii sociale în UE are ca bază educaţia şi pregătirea. În 
continuare sunt prezentate câteva dintre principalele repere ale politicilor şi programelor UE. 
Consiliul European de la Stockholm (2001)  
Aprobă Raportul privind obiectivele sistemelor de educaţie şi de formare profesională din 
ţările membre, menţionând că ―îmbunătăţirea competenţelor de bază, în special cele privind 
tehnologia informaţiei (IT) şi cele digitale, constituie o prioritate a UE pentru a face 
economia europeană cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe 
cunoaştere‖. 
Procesul Barcelona (2002) 
În cadrul Consiliului European de la Barcelona, din martie 2002 s-a stabilit faptul că 
sistemele de educaţie şi formare trebuie să devină domenii de referinţă pentru calitate până 
în 2010 şi au fost definite o serie de ţinte - „benchmarks‖.  
Cele cinci benchmark-uri în domeniul educaţiei şi formării, adoptate de către Consiliu în 
mai 2003, reprezintă încă o provocare pentru aceste sisteme: 
• rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%;  
• procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin 20% 
faţă de anul 2000; 
• cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul 
secundar superior; 
• în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 
12,5% din populaţia în grupa de vârstă 25-64 ani; 
• numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 
2010 cu cel puţin 15% şi eliminarea oricăror decalaje între sexe în aceste domenii. 
Priorităţile europene ale formării profesionale  
1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării 
profesionale 
Scop: Îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor  
Măsuri: 
1. Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi 
ECVET 
2. Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente: Europas, EQF, ECVET, ECTS. 
2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 
Scop: Creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii vor permite VET să aibă un rol 
important în politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în 
vederea realizării următoarelor 2 obiective: promovarea simultană a echităţii performanţei 
afacerilor, competitivităţii şi inovării (dublul rol al educaţiei: social şi economic); facilitarea 
posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe necesare schimbării unui loc de 
muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării personale.  
Măsuri: 
2.1 Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 
1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei care 
părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut sau nu au nici o calificare; 
2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la 
VET prin asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaţilor; 
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3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor; 
4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. 
 
2.2 Măsuri la nivelul sistemului VET 
1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET  
2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în 
învăţământul superior 
3. Promovarea participării active în ENQA - VET (European Network for Quality Assurance 
in Vocational Education and Training);  
4. Dezvoltarea profilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori, 
consilieri) 
5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor. 
3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 
Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali 
pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivităţii. 
Măsuri: 
1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă 
şi a competenţelor.  
2. Corelarea VET cu piaţa muncii  
3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la 
locul de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială 
4. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 
integrare profesională  
4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET 
Scop: Consolidarea eficienţei Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenţei politicilor 
specifice în VET, învăţământul secundar teoretic şi învăţământul superior  
Măsuri: 
1. Îmbunătăţirea cooperării europene în VET 
2. Asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga 
3. Creşterea vizibilităţii Procesului Copenhaga 
4. Consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile 
internaţionale 
Strategia EUROPA 2020 
Învăţământul profesional şi tehnic capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu 
deschidere europeană. În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu 
schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, 
adaptate, iar concepţia de educaţie regândită şi modernizată. Din perspectiva tendinţei de 
globalizare şi mobilitate largă a forţei de muncă cu calificare ridicată, educaţia este tot mai 
frecvent considerată a fi, în acelaşi timp, factor şi efect. În acest context, o strategie actuală 
trebuie să ia în considerare diminuarea aspectelor negative şi   faptul că învăţământul 
profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi 
informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la 
acest proces. 
Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 
următorul deceniu şi se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund şi se 
stimulează reciproc: creşterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaştere şi inovare; creşterea economică durabilă, promovarea unei economii 
competitive, cu emisii scăzute de carbon şi o utilizare eficientă a resurselor; precum şi 
creşterea economică inclusivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a 
forţei de muncă, care să genereze coeziune socială şi teritorială.  
Progresele realizate în direcţia acestor obiective vor fi măsurate faţă de cinci indicatori de 
referinţă reprezentativi la nivel UE, pe care statele membre vor fi invitate să le traducă în 
indicatori de referinţă naţionali care reflectă punctele de plecare:  
- 75% din populaţia în vârstă de 20-64 de ani trebuie să fie angajată. 
- 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare şi dezvoltare. 
- Obiectivele climatice şi energetice „20/20/20‖ trebuie să fie îndeplinite. 



 54 

- Ponderea abandonului şcolar timpuriu trebuie să fie sub 10%, iar cel puţin 40% din 
generaţia tânără trebuie să aibă studii universitare.  
- Trebuie redus cu 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului sărăciei. 
Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune o agendă Europa 2020 constând 
dintr-o serie de iniţiative-pilot. Punerea în aplicare a acestor iniţiative este o prioritate 
comună, care necesită măsuri la toate nivelurile: organizaţiile de la nivelul UE, statele 
membre, autorităţile locale şi regionale. 
- O uniune a inovării - reorientarea cercetării şi dezvoltării şi a politicii de inovare către 
provocările majore, reducând în acelaşi timp distanţa dintre ştiinţă şi lansarea pe piaţă, astfel 
încât invenţiile să fie transformate în produse. Drept exemplu, brevetul comunitar ar putea 
permite întreprinderilor să economisească 289 de milioane EUR în fiecare an. 
- Tineretul în mişcare - creşterea calităţii şi a atractivităţii internaţionale a sistemului 
european de învăţământ superior, prin promovarea mobilităţii studenţilor şi a tinerilor 
profesionişti. Ca acţiune concretă, posturile vacante în toate statele membre ar trebui să fie 
mai accesibile la nivelul întregii Europe, iar calificările profesionale şi experienţa să fie 
recunoscute în mod corespunzător.  
- O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice şi sociale 
durabile printr-o piaţă unică digitală bazată pe internet ultra rapid; toţi europenii trebuie să 
aibă acces la internet de mare viteză până în 2020.  
- O Europă care îşi utilizează eficient resursele - sprijinirea tranziţiei către o economie 
care utilizează eficient resursele, cu emisii reduse de carbon. Europa trebuie să îşi menţină 
obiectivele 2020 în ceea ce priveşte producţia şi consumul de energie şi eficienţa energetică. 
Acest lucru ar reduce cu 60 de miliarde EUR importurile de petrol şi de gaze până în 2020.  
- O politică industrială pentru o creştere economică verde - sprijinirea competitivităţii 
bazei industriale a UE în lumea de după criză, prin promovarea spiritului antreprenorial şi 
dezvoltarea de noi competenţe. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de muncă;  
- O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă - crearea condiţiilor pentru 
modernizarea pieţelor forţei de muncă, în scopul creşterii gradului de ocupare al forţei de 
muncă şi asigurării durabilităţii modelelor noastre sociale, în condiţiile ieşirii la pensie a 
generaţiei baby-boom;  
- Platforma europeană împotriva sărăciei – asigurarea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale, ajutând persoanele sărace şi excluse social şi permiţându-le să joace un rol activ 
în societate. 
Obiectivele ambiţioase urmărite de strategia Europa 2020 presupun trecerea la un nou nivel 
de conducere şi responsabilitate. Comisia invită şefii de stat şi de guvern să îşi însuşească 
această nouă strategie şi să o aprobe la Consiliul European de primăvară. Rolul 
Parlamentului European va fi de asemenea amplificat. 
Educaţia a avut dintotdeauna o influenţă formativă puternică asupra societăţii, totuşi 
instrumentele sale au luat noi dimensiuni ca rezultat al globalizării şi al revoluţiei cunoaşterii. 
Fiecare strategie pe termen lung pentru creşterea competitivităţii economice, prosperităţii şi 
coeziunii sociale în UE are ca bază educaţia şi pregătirea. 
Contextul naţional - cu prilejul celei de a 6-a Conferinţe a Miniştrilor Educaţiei (Bratislava, 
iunie 2002), Guvernul României şi-a asumat politic răspunsul la invitaţia adresată de 
Comisia Europeană ţărilor candidate de a se asocia procesului de dezvoltare a sistemelor de 
educaţie şi de formare profesională în conformitate cu planul de lucru pentru implementarea 
celor 3 obiective strategice (v. Consiliul European de la Barcelona).  
Structura actuală a populaţiei ocupate după nivelul de instruire reflectă un deficit de 
persoane cu studii superioare, în aceste condiţii, chiar şi puţinele sectoare cu valoare 
adăugată ridicată din economia românească confruntându-se cu probleme în satisfacerea 
cererii de forţă de muncă calificată. Aceasta justifică necesitatea mutării accentului către 
investiţia în învăţământul profesional şi, mai ales, în formarea profesională continuă. 
Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar până în anul 2010 - defineşte 
următoarele priorităţi strategice pentru politicile MECI (acoperă şi ÎPT): realizarea 
echităţii în educaţie; asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea 
competenţelor cheie; fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării 
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coeziunii economice şi sociale; deschiderea sistemului educaţional şi de formare 
profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural; asigurarea 
complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca 
dimensiune majoră a politicii educaţionale;creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, 
precum şi a serviciilor educaţionale. 
Joint Assessment Paper” – JAP - în 2002 guvernul României realizează împreună cu 
Comisia Europeană o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale politicilor de 
ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România (―Joint Assessment Paper‖ - JAP) 
JAP a identificat domeniile prioritare în care este necesar să se realizeze progrese. 
Principalele aspecte relevante pentru ÎPT, semnalate în analiza realizată în anul 2002 şi 
actualizate în anul 2004 sunt următoarele:  
1. accesul la formarea profesională iniţială, cu atenţie specială asupra mediului rural; 
2. transparenţa, relevanţa şi calitatea formării profesionale iniţiale;  
3. corelarea ofertei de formare profesională iniţială furnizată de şcoli cu nevoile pieţei 
muncii. 
POS DRU 2007-2013 - obiectivele strategice ale POS DRU sprijină îndeplinirea obiectivelor 
comune la nivel European, privind prevederile unei participări crescute pe piaţa muncii a 
unei forţe de muncă înalt calificate şi adaptate. POS DRU este un instrument important în 
sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale. Investiţiile în capitalul uman 
susţinute în cadrul POS DRU 2007-2013 vor completa şi vor conferi sustenabilitate, pe 
termen lung, creşterii productivităţii.  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost 
elaborat în cadrul unui larg proces partenerial ţinându-se cont de Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat 
în strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor 
umane. Astfel, obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman 
şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii 
modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.  
Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare profesională: 
- Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale‖, permite  reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea / 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare 
profesională continuă. 
- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 
care în cadrul Axei prioritare 3 ―Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public‖ pentru sectoarele privat şi public permite susţinerea unităţilor şcolare pentru 
construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee. 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 - 
2030 
În societatea românească există o largă recunoastere a faptului că educaţia reprezintă 
factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea 
multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. Educaţia este percepută ca o cale spre 
dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învăţare socială în cautare de soluţii 
inovative. Astfel, în „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 
2013 – 2020 – 2030‖ sunt precizate o serie de obiective privind Educaţia şi formarea 
profesională care au diferite termene la care trebuie realizate, dar şi obiective specifice prin 
care să se ajungă la obiectivul general.  
1. Orizont 2013. Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii 
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea 
oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
inclusivă a 1,65 milioane persoane. 
2. Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE- 27 în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 
grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 



 56 

3. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare 
profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE-27; apropierea 
semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural 
şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilităţi. 
 
Indicatori de context specifici 
Contextul demografic şi populaţia şcolară - contextul demografic şi proiecţia populaţiei de 
vârstă şcolară sunt prezentate în capitolul 3, unde  putem observa principalele concluzii şi 
implicaţii pentru ÎPT cu privire la structura şi evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă, medii de 
rezidenţă şi sex, structura etnică, fenomenul migraţiei. Pentru orizontul de planificare 2013, 
cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, sunt în legătură cu declinul 
demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru 
populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei. 

                                                                                                                                                           

 
Sursa: date furnizate de INS 
Din datele demografice din Capitolul 3, cele mai afectate de scăderea populaţiei vor fi 
efectivele din grupa de vârstă 15-24 ani (care includ  elevii de liceu şi studenţi) – scădere 
prognozată de 11% la nivelul judeţului Ilfov pentru perioada 2005-2013 şi de 25,2% 
până în 2025. 
Din Anexa 7, referitoare la populaţia şcolară, se poate aprecia că reducerea severă 
constatată cu privire la populaţia şcolară din învăţământul gimnazial se va repercuta 
direct în următorii ani prin scăderea intrărilor în ÎPT. Din Anexa 6a se mai poate observa 
că efectivele în învăţământul postliceal în perioada 2000-2007 au scăzut foarte mult în anul 
2007-2008 la numai 51 de elevi, iar ulterior au înregistrat o uşoară creştere (la 221 elevi în 
anul 2009-2010). 
Repartizarea pe sexe a populaţiei şcolare în anul şcolar 2009-2010 (v. Anexa 6a) indică 
un număr mai mare de băieţi în învăţământul profesional şi tehnic decât fete (de 622 faţă de 
328 fete).  
 
Indicatori de intrare în perioada 2000-2012 
 
Numărul de elevi care revin unui cadru didactic – acest indicator, calculat prin raportare 
la numărul de norme didactice, oferă un indiciu în legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi 
calitatea actului didactic. Reducerea sa până la o limită rezonabilă poate să asigure 
creşterea eficienţei fără să afecteze calitatea demersului didactic. 
 
 
 
 
 
 

În perioada 2000-2007 efectivele totale de 

elevi au scăzut cu 5,61%, iar apoi între 

2007 şi 2009 au crescut uşor cu 4,86%. În 

învăţământul profesional se constată o 

scădere din ce în ce mai accentuată a 

populaţiei şcolare, ajungându-se în anul 

şcolar 2009 – 2010 la o scădere de 47,1% 

faţă de anul 2005-2006. Se recomandă 

adoptarea de măsuri pentru creşterea 

atractivităţii acestui segment şi 

conştientizarea elevilor şi părinţilor că 

opţiunea pentru liceul tehnologic este un 

real câştig pentru ei şi o probabilitate mai 

mare de angajare după finalizarea studiilor. 
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Situaţia numărului de elevi raportat la numărul de norme didactice 
poate fi analizată prin tabelul ce urmează:  

Nr.elevi / cadru didactic (norme didactice) 

An şcolar 

Liceu Învăţământ profesional 

Regiune
 

B IF 
Regiun

e
 B IF 

2004-2005 15,11 14,81 20,09 14,58 14,65 13,83 

2005-2006 15,22 14,88 20,81 14,33 14,45 13,07 

2006-2007 15,38 15,08 19,97 11,86 11,79 12,60 

2007-2008 14,03 13,55 21,30 12,33 12,11 14,52 

2008-2009 15,06 14,71 19,44 11,95 11,14 24,39 

2009-2010 13,66 13,05 21,72 11,68 10,59 26,51 

2010-2011 16,16 15,96 18,17 11,33 11,06 13,22 

Indicatorul poate deveni critic din perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanţării 
per elev, presând în direcţia măsurilor de concentrare a resurselor în şcoli viabile (Anexa 6c 
– Nr. elevi pe cadrul didactic).  
 
Resursele umane din ÎPT - evoluţia normelor didactice pentru profesorii de discipline 
tehnologice şi maiştrii instructori din ÎPT, din perspectiva ponderii cadrelor didactice calificate 
respectiv titulare este prezentată sintetic, diferenţiat pe medii rezidenţiale în Anexa 6d. 
Ca o concluzie generală, gradul de acoperire pentru anul şcolar 2010-2011 cu profesori 
pentru discipline tehnologice calificaţi (99,3%) şi maiştri instructori calificaţi (98,6%) este 
foarte bun pentru judeţul Ilfov, acest lucru fiind justificat de scăderea accentuată a numărului 
de elevi care a condus la scăderea numărului de norme disponibile în sistem, astfel, 
rămânând la catedră profesori / maiştri foarte buni care au trecut printr-un proces de 
selecţie.  
Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul 
economic şi social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea 
profesorilor. Măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT 
trebuie să vizeze atât competenţele metodice, cât şi actualizarea competenţelor de 
specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. 
Trebuie adoptate măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerilor de activitate datorate 
reducerii populaţiei şcolare şi în vederea facilitării restructurării ofertei şcolare în concordanţă 
cu cerinţele pieţei muncii, cum ar fi: 

- o mai mare mobilitate în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru 
încadrarea profesorilor pe domenii/specializări mai largi); 

- programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea 
mobilităţii ocupaţionale a profesorilor (în interiorul şi în afara sistemului).  

Pentru facilitarea adaptărilor la schimbările din sistem se recomandă ca măsură de 
fond anticiparea evoluţiei personalului didactic şi adoptarea,  în cadrul unei strategii 
pe termen lung, a unor măsuri însoţitoare, ţinând cont de efectele combinate ale 
reducerii populaţiei şcolare şi restructurării planurilor de şcolarizare din ÎPT pentru 
adaptarea la nevoile de calificare. 
 
Resurse materiale şi condiţii de învăţare - în cea mai mare parte a unităţilor şcolare din 
ÎPT fie lipsesc o parte din atelierele necesare pentru instruirea practică, cabinete şi 
laboratoare, fie dotarea este învechită; multe din atelierele existente nu au beneficiat de nici 
o investiţie relevantă în echipamente după 1990. Cu excepţia şcolilor cuprinse în Programele 
PHARE pentru ÎPT (Grupul Şcolar "Dumitru Dumitrescu", Buftea şi Grup Şcolar Economic, 
Administrativ şi de Servicii, "Barbu Ştirbey", Buftea), în cele mai multe cazuri dotările după 
1990 s-au limitat la ceea ce s-a putut obţine din efortul de autofinanţare, donaţii sau 
sponsorizări - insuficient cantitativ şi calitativ. Se simte lipsa dotărilor moderne şi a 
echipamentelor de simulare necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev. 
Deşi dotarea laboratoarelor de informatică s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii ani, se simte 
nevoia completării cu calculatoare a dotării tuturor laboratoarelor şi cabinetelor de 
specialitate (pentru dezvoltarea activităţilor de predare-învăţare asistate de calculator). 
Dotarea pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie, săli de sport, biblioteci, cabinete de 

Sursa: ISMB şi 
ISJ Ilfov din 
situaţia statistică 
de la începutul 
anului şcolar 
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asistenţă pedagogică a fost mult îmbunătăţită prin achiziţiile care s-au făcut în anul 2006. Nu 
acelaşi lucru se poate spune despre fondurile necesare pentru dotarea atelierelor de 
instruire practică, cabinete şi laboratoare pentru disciplinele tehnologice. Detalii se găsesc în 
Anexa 15 – Condiţii de învăţare.  
 
Indicatori de proces  
Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT - Strategia de 
descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 
responsabilitate şi resurse, de la nivel central către comunitatea locală şi către unităţile de 
învăţământ în privinţa adoptarea deciziilor şi exercitarea managementului general şi 
financiar.  
Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a  
partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de 
educaţie. Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi 
formare profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel 
local şi regional. Aceste structuri sunt:  
- la nivel naţional: Comitetele sectoriale, care are ca atribuţie validarea Standardelor de 
Pregătire Profesională; 
- la nivel regional: Consorţiul Regional - organism consultativ al Consiliului de Dezvoltare 
Regională, care are ca atribuţie identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, 
elaborarea Planurilor Regionale de Acţiune pentru Învăţământ pe termen lung (PRAI); 
- la nivel local: Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) -  ca 
organism consultativ al Inspectoratului Municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului Ilfov, 
care au ca atribuţie identificarea nevoilor de calificare la nivel judeţean şi elaborarea 
Planurilor Locale de Acţiune pentru Învăţământ pe termen lung (PLAI); avizarea planurilor 
anuale de şcolarizare; 
- la nivelul şcolilor: Consiliile de administraţie/Consiliile şcolare, care au ca atribuţie 
sprijinirea elaborării şi avizarea Planului de Acţiune a Şcolii (PAS), în concordanţă cu 
documentele de planificare strategică PRAI şi PLAI. 
Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este 
esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung 
în ÎPT. Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum în dezvoltare locală 
(CDL - componentă importantă a planului de învăţământ la şcoala de arte şi meserii) care 
vizează adaptarea conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii 
(agenţi economici, comunitate locală, elevi). Din păcate, în practică se constată de multe ori 
o antrenare redusă sau formală din partea şcolilor a agenţilor economici în elaborarea 
CDL. 
Un alt aspect de importanţă strategică şi practică pentru validarea rezultatelor procesului de 
ÎPT este în legătură cu organizarea şi derularea examenelor de absolvire, care conform 
metodologiilor în vigoare implică obligatoriu cooptarea agenţilor economici ca membri ai 
comisiilor de examinare.  
 
Asigurarea calităţii în ÎPT - Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul 
profesional și tehnic a fost elaborat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic, pornind de la Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității 
în formare profesională (EQARF), cu care este perfect compatibil la nivel de principii, 
metodologie și instrumente. Prin implicarea activă a tuturor actorilor sociali și în special a 
angajatorilor, Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic 
are un rol esențial în atingerea obiectivelor majore privind formarea profesională, stabilite la 
nivel european: 

 o mai bună corelare dintre cererea și oferta de formare; 
 creşterea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă; 
 îmbunătăţirea accesului la formare profesională, în special pentru grupurile vulnerabile. 

Instrumentele de asigurare a calității din CNAC în IPT sunt: 
• Manualul de Autoevaluare; 
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• Manualul de Inspecţie pentru monitorizarea externă a calității educației și formării 
profesionale. 
Acestea s-au generalizat în toate unitățile de IPT, începând din anul școlar 2006-2007, prin 
OMEdC 4889/2006 al Ministrului Educației şi Cercetării. Această generalizare s-a realizat în 
urma rezultatelor pozitive obținute în  pilotarea  manualelor, în  perioada 2003 -2005 în 22 de 
unități IPT și respectiv în  2005 - 2006 în 122 unități IPT asistate în programele multianuale 
Phare TVET. Aceasta a condus la crearea reţelelor de interasistenţă. 
Pentru a putea implementa în învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic aspectele 
tehnice de asigurare a calităţii, este necesar să fie creată cultura organizaţională în 
domeniul calităţii şi implicarea conducerii de vârf în acest proces. La nivel naţional 
activităţile privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ sunt coordonate de 
două agenţii: pentru învăţământul preuniversitar de ARACIP; pentru învăţământul superior 
de ARACIS.  
 
Serviciile de orientare şi consiliere 
Din datele furnizate de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică al 
judeţului Ilfov se poate observa că opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică au fost variabile 
ca ponderi, aproape constante în perioada 2002-2006 (în jurul cifrei de 63%), ca apoi să 
scadă foarte mult la 32,1% în anul 2010-2011. Comparativ, se pot observa opţiunile elevilor 
pentru liceu în graficul de mai jos: 

 
Sursa: date furnizate de CMBRAE, CJRAE Ilfov  
Opţiunile elevilor sunt influenţate puternic de dorinţa acestora pentru a continua studiile în 
învăţământul superior în municipiul Bucureşti şi, astfel, nu îşi mai doresc să obţină o 
meserie, ci să urmeze cursurile unui liceu teoretic pentru a putea să ajungă mai uşor la 
facultate. Mulţi părinţi nu conştientizează că şi filiera tehnologică oferă aceeaşi posibilitate, 
iar pentru cei care vor opta să urmeze facultăţi tehnice, experienţa dobândită pe parcursul 
unui liceu tehnologic este mult mai valoroasă decât cea pe care o acumulează într-un liceu 
teoretic. Sunt necesare măsuri de informare a elevilor şi a părinţilor despre oportunităţile 
filierei tehnologice. 
Concluzia acestei stări de fapt este aceea că elevii trebuie conştientizaţi să urmeaze o 
formă de învăţământ luând în considerare finalizarea ei cu beneficii personale în 
planul realizării inserţiei profesionale adecvate pe piaţa muncii. Aceste constatări 
implică realizarea unui proces intens de consiliere a elevilor asupra nevoii de 
cunoaştere a intereselor şi aptitudinilor şi de realizare/valorificare a lor printr-o formă 
de învăţământ adecvată şi, concomitent, un proces de consiliere a părinţilor prin care 
sa fie estompate prejudecăţile şi etichetele negative aplicate filielei tehnologice. 
(Anexa 6e – Opţiunile elevilor) 
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Indicatori de ieşire 
Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională  - rata netă de 
cuprindere măsoară gradul de participare la educaţie a copiilor de vârstă oficială 
corespunzătoare nivelului respectiv de educaţie2. Conform datelor statistice (INS), rata netă 
globală de cuprindere în educaţie în judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2011-2012 (46,5%) 
este foarte mică şi faţă de cea de la nivel regional (79,2%) şi cea de la nivel naţional 
(63,8%). Pierderile cele mai mari se înregistrează în învăţământul profesional şi tehnic, 
gradul de cuprindere fiind aici numai de 35,2%. 

  
 
Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) - 
gradul de cuprindere în învăţământ reprezintă procentajul elevilor de o anumită vârstă 
cuprinşi în sistemul de educaţie, indiferent de nivelul de învăţământ, din totalul populaţiei de 
aceeaşi vârstă. La nivel naţional acest indicator a înregistrat o scădere de la 79,6% în 2008-
2009 la 74,8% în 2011-2012, scăderea fiind suportată, în principal, de segmentul de vârstă 
19-23 de ani. La nivel regional această tendinţă de scădere s-a păstrat, însă ea s-a realizat 
de la 142% în 2008-2009 la 103% în 2011-2012, regiunea fiind în continuare atractivă pentru 
educaţie. 

  
 
Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED - este un indicator important în 
cadrul politicilor de coeziune economică şi socială, în strânsă legătură cu accesul la educaţie 
şi pentru evaluarea gradului de retenţie a tinerilor în educaţie pe fiecare nivel ISCED. 
Nivelele de studiu cele mai afectate de abandonul şcolar în regiunea Bucureşti - Ilfov 
sunt învăţământul profesional şi de ucenici. Pentru toate nivelurile de educaţie se 
constată pentru judeţul Ilfov că valorile ratei abandonului şcolar sunt mai scăzute în 
rândul populaţiei de sex masculin. La nivelul învăţământului postliceal şi de maiştri, nu 

                                                 
2
 Diferenţele faţă de vârsta reglementată de începere a şcolii, respectiv de încadrare faţă de vârstele “standard” din seria 

curentă influenţează valoarea indicatorulu 

Rata netă de cuprindere totală pentru 
judeţul Ilfov este în creştere cu 0,7%  
faţă de anul trecut, iar la nivelul 
învăţământului profesional şi tehnic 
este în creştere cu 2,6%. Evoluţia 
ratei nete de cuprindere pentru judeţul 
Ilfov este prezentată în graficul 
alăturat. 

La nivelul judeţului Ilfov gradul de 

cuprindere a rămas în mare măsură 

constant, la 55,2%. De remarcat este 

totuşi nivelul destul de scăzut al gradului 

de cuprindere în învăţământ la nivelul 

judeţului Ilfov (55%) faţă de nivelul 

înregistrat la nivel regional (103%) şi cel 

de la nivel naţional (74,8%). Situaţia 

detaliată este prezentată în Anexa 6f-2. 
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avem date privind rata abandonului şcolar datorită numărului scăzut de elevi din acest 
segment. 

  
  
Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED - rata de absolvire se defineşte ca fiind 
procentul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie din totalul populaţiei în vârstă teoretică 
de absolvire specifică nivelului respectiv de educaţie. Potrivit datelor INS, se constată rata 
de absolvire a învăţamântului profesional şi de ucenici în anul şcolar 2008-2009 pentru 
judeţul Ilfov (19,6%) este mult mai scăzută decât la nivel regional (34,4%) şi mai scăzută 
decât cea de la nivel naţional (39,5%), în creştere faţă de 2007-2008 (14,7%). Pentru 
învăţamântul gimnazial rata de absolvire pentru populaţia de sex feminin este mai mare faţă 
de cea de sex masculin, iar în învăţământul liceal şi postliceal şi de maiştri se constată că 
valorile ratei de absolvire sunt mai ridicate în rândul populaţiei de sex masculin. Şi în 
cazul acestui indicator, datele INS detaliate pe medii de rezidenţă se bazează pe locaţia 
şcolilor (nu pe mediul de provenienţă al elevilor). Anexa 6i. 
 
Rata de succes - ratele de succes la examenele finale de certificare a competenţelor 
profesionale (examenele de absolvire la şcoala de ucenici, şcoala profesională, postliceală 
şi de maiştri; respectiv atestatul de competenţe profesionale la liceul tehnologic) variază de 
la un an şcolar la altul, cea mai mică valoare înregistrându-se în 2004-2005 de 93,8% pentru 
învăţământul profesional şi tehnic.   

  
 
Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie - pentru judeţul Ilfov rata de tranziţie de 
la învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional, conform datelor furnizate de INS, în 
perioada studiată variază între 47,4% (2004-2005) şi 60,4% (2008-2009). În anul şcolar 
2009-2010 aceasta a scăzut faţă de anul precedent cu 5,8%, ajungând la 54,6%, la jumătate 
faţă de rata înregistrată la nivel regional (108,1%) şi de cea de la nivel naţional (99,6%). 
Rata de tranziţie este mai mare în cazul elevilor de sex masculin (58,8%) faţă de cei de sex 
feminin (50,2%). Şi în cazul acestui indicator, datele INS pe medii de rezidenţă se bazează 
pe locaţia şcolilor şi nu pe mediul de rezidenţă a elevilor. Vezi Anexa 6g. 
 

Fig.5.6 

 

 

Rata abandonului în învăţământul 

profesional s-a dublat în 2008-2009 

(6,1%) faţă de 2007-2008 (3,3%), iar în 

acest segment rata este mai mare în 

rândul elevilor de sex feminin (8,4%) 

faţă de cei de sex masculin (4,8%). 

(Anexa 6h). 

Fig.5.7 

În anul şcolar 2008-2009 rata de succes a 

examenelor la nivel de învăţământ 

profesional şi tehnic a scăzut faţă de anul 

şcolar trecut de la 98,2% la 97,6%. Este 

necesar implicarea agenţilor economici, 

parteneri de practică în realizarea 

certificării. Dar acest lucru are o relevanţă 

majoră dacă şi în timpul anului şcolar 

parteneriatul între partenerii de practică şi 

unităţile şcolare a fost unul viabil, care să 

conştientizeze elevul despre realităţile de pe 

piaţa muncii. Evoluţia detaliată este 

prezentată în Anexa 6j. 
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Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie - conform definiţiei Eurostat, 
indicatorul se referă la tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au părăsit sistemul de 
educaţie, cu doar învăţământul secundar inferior sau mai puţin (maxim ISCED 2) absolvit. 
Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date la nivel regional din surse statistice oficiale 
(INS) sau administrative (ISJ).  
Media actuală, raportată la anul 2009 la nivel UE a ratei de părăsire timpurie a școlii la nivel 
naţional, de 14,4%, ascunde diferențe considerabile între țări: 
- șapte state membre au atins deja pragul de 10%: Austria, Republica Cehă, Finlanda, 
Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia; 
- trei state membre au rate de peste 30%: Malta, Portugalia și Spania; 
- aproape toate țările și-au redus ratele de părăsire timpurie a școlii față de anul 2000; 
- de asemenea, unele țări cu rate ridicate au obținut reduceri semnificative: România, Malta, 
Italia, Cipru și Portugalia; 
- de asemenea, s-au obținut progrese considerabile în țări care aveau deja rate scăzute de 
părăsire timpurie a școlii la începutul deceniului, precum Lituania, Luxemburg, Olanda și 
Polonia. 
Chiar dacă există unele trăsături comune, statele membre se confruntă și cu situații diferite 
în ce privește grupurile cele mai afectate, nivelul cel mai ridicat de educație obținut de cei 
care părăsesc timpuriu școala și statutul lor din punct de vedere al ocupării unui loc de 
muncă. Părăsirea timpurie a școlii reprezintă o problemă complexă care nu poate fi 
rezolvată doar prin politicile în domeniul educației. Strategiile eficiente de reducere a 
ratei de părăsire timpurie a școlii trebuie să abordeze atât aceste politici, cât şi pe cele 
din domeniul tineretului și afacerilor sociale. Acestea trebuie să fie adaptate la condițiile 
locale, regionale și naționale. Ele trebuie să includă măsuri de prevenire, intervenție și 
compensare. 

 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii trebuie să înceapă cât de repede posibil, prin sprijinirea 
copiilor în activitatea lor de învățare și prin evitarea condițiilor care ar putea duce la 
părăsirea timpurie a şcolii, cum ar fi obligarea unui elev să repete un an școlar și lipsa de 
sprijin corespunzător pentru copiii cu limbi materne diferite. 
Măsurile de intervenție trebuie să abordeze rapid și eficient dificultățile emergente, precum 
absenteismul și nivelurile scăzute de performanță. Măsurile de compensare trebuie să ofere 
oportunități de învățare de tipul unei „a doua șanse‖, inclusiv ore suplimentare la școală și 
posibilități pentru tinerii adulți de a reintegra sistemul de educație și formare. Mai buna 
cooperare între țările UE, schimbul de bune practici și o utilizare mai precisă a fondurilor UE 
pot contribui la combaterea acestei probleme. 
Datele la nivel naţional indică însă, deşi în scădere în utimii ani, rate de părăsire timpurie a 
sistemului de educaţie (16,6%) mai mari decât media europeană (UE-27 – 14,4%), departe 
de ţinta UE (benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 
10%, până în 2010.  
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Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură (PISA) - 
competenţele esenţiale exprimate prin procentul de elevi cu o alfabetizare la citire/lectură de 
nivel 1 şi mai jos situează România pe un ruşinos ultim loc, cu o pondere de 41,3% în anul 
2000, iar în anul 2006, în loc ca aceasta să scadă, a ajuns la nivel naţional la valoarea de 
53,5%. Nu avem date decât la nivel naţional (Anexa 18).  
 
Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit cel puţin 
învăţământul secundar superior - faţă de media europeană de 78,6% în anul 2009 
România se află destul de aproape la aproximativ 78,3% (date preluate de pe Eurostat). Însă 
sunt necesare eforturi destul de mari în continuare pentru atingerea în anul 2013 a 
benchmark-ului în domeniul educaţiei şi formării, adoptat de către Consiliul European de 
la Barcelona în mai 2003, respectiv acela ca  cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de 
ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar superior. Detalieri la nivel regional sau 
la nivelul municipiului Bucureşti nu există. Situaţia detaliată se regăseşte în Anexa 19. 
Destul de semnificativ este şi graficul de mai jos care arată evoluţia 2000 – 2009 a 
participării populaţiei de vârstă cuprinsă între 18 şi 24 ani la învăţământul secundar inferior 
sau care nu sunt cuprinşi în nicio formă de educaţie:  

 
 
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) -  în 2009 (conf. 
Eurostat), rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte din România a fost de 
numai 1,5% în comparaţie cu media în UE (UE-27: 9,3%). Această rată a fost în uşoară 
creştere de la 1,3% în 2006 la 1,5% în 2009, însă se constată un decalaj considerabil la 
nivel naţional faţă de ţinta adoptată de UE (Benchmark) pentru 2010, de cel puţin 12,5% din 
populaţia adultă participantă la cursuri de formare continuă (25-64 ani). Mai multe detalii şi 
comparaţii cu alte ţări ale Uniunii Europene se pot găsi în Anexa 20 – Participare la 
programe de învăţare de-a lungul întregii vieţi. Acest indicator nu este cuantificat până în 
momentul de faţă la nivel regional, însă din raportările CNFPA, la nivelul judeţului Ilfov, în 
anul 2009 există o singură unitate şcolară din sistemul ÎPT – Colegiul Silvic „Th. 
Pietraru”, Brăneşti, autorizată de către CNFPA ca furnizori de formare pentru adulţi. În 
anii şcolari 2009-2010 şi 2010 – 2011 această unitate şcolară a derulat 2 programe de 
formare continuă a adulţilor (Paznic de vânătoare şi Pădurar) cu un număr de 467 de 
participanţi. Unităţile şcolare din ÎPT din judeţul Ilfov trebuie să contribuie la ameliorarea 
acestui indicator, prin implicarea activă în formarea adulţilor, prin programe acreditate de 
CNFPA.  
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Indicatori de impact  
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului - acest 
impact al sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului ar putea fi 
observat mai uşor dacă ar fi disponibile mai multe date privind inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor din acest sistem pe piaţa muncii.  
În cadrul Programului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic asistat de 
Uniunea Europeană prin Proiectul Phare TVET 2005 au fost planificate o serie de activităţi 
printre care şi perfecţionarea şi pilotarea metodologiei de investigare a inserţiei socio-
profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic realizată în cadrul 
Proiectului Phare TVET 2004. Acest lucru s-a realizat la nivelul municipiului Bucureşti şi al 
judeţului Ilfov pentru absolvenţii şcolii de arte şi meserii şi anului de completare, promoţia 
2007. 
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 
acestora în numărul total al şomerilor (v. cap. 4), sugerează o problemă serioasă a 
sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest 
motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor 
statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că 
acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de ocupare pot oferi date anuale 
valoroase despre absolvenţii înregistraţi în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt 
diferenţiate în acord cu noua structură pe  niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. La 
nivelul municipiului Bucureşti, dacă până la nivelul anului 2008 erau înregistraţi un număr de 
10 absolvenţi, în anul 2009 se observă o creştere considerabilă la 330 de absolvenţi, iar în 
anul 2010 se ajunge la 433 de absolvenţi. Una din cauze este şi criza economică care a avut 
efecte în aceşti ani, însă, pe fondul acestei crize, s-au amplificat şi măsurile de consiliere 
derulate de agenţiile de ocupare în rândul viitorilor absolvenţi, încă de când erau pe băncile 
şcolilor. 
Rata de inserţie a absolvenţilor la 6 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie - 
relevanţa ofertei de formare profesională pentru piaţa muncii este evaluată prin analiza 
inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor. Informaţiile obţinute din investigaţia inserţiei 
socio - profesionale a absolvenţilor pe două căi: prin anchete în întreprinderi şi studii de 
inserţie a absolvenţilor; acestea sunt complementare şi oferă o apreciere cantitativă 
asupra gradului de adecvare a ofertei la cererea de forţă de muncă. De asemenea, aceste 
informaţii dau şi măsura calităţii formării profesionale iniţiale apreciată prin gradul de 
adecvare a competenţelor dobândite de absolvenţi la cerinţele locurilor de muncă. 
Rezultatele analizei inserţiei sunt utilizate în procesul de actualizare a PRAI, PLAI, PAS, prin 
redefinirea priorităţilor şi ţintelor. În data de 21 noiembrie 2008 a fost emis Ordinul nr. 6011 
privind aprobarea metodologiilor pentru inserţia socio-profesională a absolvenţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic în care se precizează că Inspectoratele şcolare judeţene 
şi al municipiului Bucureşti au obligaţia de a acţiona astfel încât instituţiile prevăzute ca 
beneficiari eligibili ai asistenţei financiare din Fondul Social European să elaboreze şi să 
deruleze proiecte pentru monitorizarea inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor. Astfel, 
se recomandă ca CMBRAE şi CJRAE a judeţului Ilfov să depună proiecte pentru 
monitorizarea absolvenţilor.  
 
Ancheta în întreprinderi - realizată în luna septembrie 2008 de Asistenţa tehnică a 
programului Phare TVET 2005 (WYG International LTD), în colaborare cu INCSMPS şi 
Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) – evidenţiază că un procent de cca. 
1,4% din firmele investigate la nivel regional au angajat tineri absolvenţi în cursul 
anului 2008, rata de pătrundere a acestora crescând proporţional cu clasa de mărime. În 
profil sectorial, cele mai multe firme care au angajat absolvenţi sunt concentrate în 
Construcţii (19%) şi Intermedieri financiare (5,5%), explicaţia fiind în principal, deficitul de 
forţă de muncă foarte mare care se înregistrează pentru aceste activităţi economice.  
Pe grupe ocupaţionale, G2 (Specialişti) şi G3 (Tehnicieni) sunt cele la nivelul cărora s-au 
înregistrat cele mai ridicate rate de acces a proapeţilor absolvenţi. Cei mai mulţi dintre 
absolvenţii angajaţi în 2008 la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar (56.8%). Doar 14.0% dintre firme au angajat absolvenţi de învăţământ 
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profesional, şi 11.2% absolvenţi de învăţământ liceal (fie teoretic, fie vocaţional). Totuşi, 
ceea ce trebuie subliniat este gradul ridicat de satisfacţie al angajatorilor faţă de proapeţii 
absolvenţi cu studii profesionale şi liceale angajaţi pe parcursul anului 2008. Acest studiu a 
fost realizat la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov şi nu avem date separat pentru capitală. 
 
Inserţia socio-profesională a absolvenţilor din promoţia 2007 din regiunea Bucureşti-
Ilfov – în luna noiembrie 2008 a fost realizat prin Proiectul Phare TVET 2005 la nivelul 
regiunii de dezvoltare Bucureşti – Ilfov un studiu privind inserţia absolvenţilor de SAM şi AC 
din promoţia 2007.  
S-a realizat o bază de date privind absolvenţii de şcoală de arte şi meserii (SAM) şi an de 
completare (AC) ai promoţiei 2006-2007, care cuprinde un număr de  8896 de absolvenţi 
(4408 SAM şi 3849 AC la Bucureşti şi 398 SAM şi 241 AC la Ilfov), din care un număr de 
665 de absolvenţi (339 absolvenţi de SAM – 7% din nr. total de absolvenţi de SAM şi 
326 absolvenţi de AC – 7,9% din nr. total de absolvenţi de AC) nu continuă studiile la 
nivelul de calificare imediat superior în anul şcolar 2007-2008, adică un procent de 7,5% din 
totalul absolvenţilor din promoţia 2006.  
În perspectiva următorului an absolvenţii de SAM şi AC incluşi în eşantionul intervievat s-au 
declarat destul de optimişti cu privire la şansele lor de a-şi continua studiile, cei care se 
vedeau în perspectiva următorului an în postura de elev înregistrând un procent de 22,3%.  
Din absolvenţii incluşi în eşantion care s-au declarat la momentul anchetei „şomeri 
neindemnizaţi sau indemnizaţi‖ şi „persoane casnice‖ nu se mai văd deloc în această 
postură de persoane şomere în perspectiva următorului an (categoria şomerilor 
neindemnizaţi şi indemnizaţi înregistra la momentul anchetei un procent  de 22,4% în total 
respondenţi cuprinşi în eşantion, iar cea a persoanelor casnice obţinea un procent de 
12,3%).      
10,81% dintre absolvenţii intervievaţi care peste 1 an se vedeau în postura de salariaţi sau 
având o afacere pe cont propriu /practicând o activitate pe cont propriu sperau ca peste un 
an să lucreze în altă ţară decât România, pe când 83,7% estimau că vor avea un loc de 
muncă în continuare în România. De remarcat este procentul mic al celor nehotarâţi cu 
privire la acest aspect: 6,2%. Intenţia de a emigra pentru muncă în perspectiva următorului 
an variază cu domeniul de calificare profesională. Este cea mai ridicată pentru domeniile 
Electric, Mecanică  şi Electromecanică.  La polul opus se situează cei din domeniile Turism 
şi alimentaţie şi Industrie textilă şi pielărie.  
Procentul absolvenţilor care nu ştiau la momentul realizării anchetei ce ocupaţie vor practica 
peste 5 ani a fost de 55,9%. O posibilă explicaţie a valorii ridicate a acestui procent poate fi 
legată de dificultăţile pe care aceşti absolvenţi le au la intrarea pe o piaţă a muncii care 
evoluează rapid. 
Referitor la relaţia dintre aspiraţiile ocupaţionale (ca meserii pe care absolvenţii se văd că le 
vor practica peste 5 ani) şi domeniul de calificare al absolvenţilor, se poate observa faptul că 
absolvenţii din domeniile Electromecanică şi Fabricarea produselor din lemn au gradul de 
incertitudine cel mai ridicat cu privire la perspectivele lor de viitor. Absolvenţii având 
calificări din domeniile Turism şi alimentaţie, Mecanică şi Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice sunt cei care par a fi cei mai hotărâţi să-şi urmeze calificarea dobândită prin şcoală. 
9,8% dintre absolvenţii anului 2007 au urmat de la data terminării şcolii un curs de formare 
profesională (respectiv 26 de persoane). Majoritatea dintre aceste cursuri sunt de 
calificare/recalificare şi s-au încheiat cu certificare cu recunoaştere naţională. Cei care au 
urmat aceste cursuri de formare profesională continuă sunt absolvenţi ai domeniilor de 
calificare „mecanică‖, electromecanică‖, „electric‖, „chimie industrială‖, „construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice‖, „comerţ‖, „turism şi alimentaţie‖, „fabricarea produselor de lemn‖ şi 
„industrie textilă şi pielărie‖. 
Din totalul absolvenţilor care au urmat cursuri de formare profesională, aproximativ 3 sferturi 
erau salariaţi la momentul realizării anchetei. Dintre aceştia, majoritatea lucrau la momentul 
anchetei în domeniul în care s-au calificat în urma cursurilor de formare profesională, 
domeniu care nu corespunde cu calificarea obţinută prin şcoală. Majoritatea celor care au 
urmat cursuri de formare profesională declară faptul că acestea au fost suportate din punct 
de vedere financiar din resurse financiare proprii.  
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Din totalul de 269 de absolvenţi investigaţi, doar 2,7% dintre ei s-au înscris la agenţiile 
publice de ocupare în perioada scursă de la terminarea studiilor. Aşadar, la mai mult de un 
an de la absolvire, majoritatea covârşitoare a absolvenţilor investigaţi nu s-a adresat 
agenţiilor publice de ocupare. 36,7% dintre aceştia declară că nu au avut nevoie de serviciile 
agenţiilor. Modalităţile informale reprezintă cele mai importante mecanisme de căutare 
a unui loc de muncă. 44,4% dintre absolvenţii care au căutat un/alt loc de muncă, în luna 
precedentă anchetei, au apelat la rude, cunoştinţe şi prieteni ca şi modalitate principală 
pentru găsirea acestuia, iar 24% au făcut acest lucru în secundar. Consultarea anunţurilor 
din presa scrisă a reprezentat modalitatea principală de căutare pentru alţi 26,4% dintre 
aceştia şi a doua modalitate pentru 22,0%.  
Un procent de 97,3% dintre absolvenţii cărora li s-a aplicat chestionarul  NU au apelat 
la serviciile Agenţiei Municipiului Bucureşti de Ocupare a Forţei de Muncă (AMOFM) sau a 
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă a judeţului Ilfov (AJOFM Ilfov). 
Este foarte interesant pentru noi să ştim dacă absolvenţii care nu au continuat studiile, 
indiferent de nivelul de calificare ar fi considerat necesar ca AMOFM/AJOFM să se facă mai 
vizibile în rândul tuturor în timpul în care se aflau încă în şcoală, pentru ca atunci când vor 
deveni absolvenţi să ştie ca înscrierea la aceste agenţii le-ar facilita integrarea pe piaţa 
muncii mai rapid. 
La mai mult de un an de la absolvire, 54,5% dintre absolvenţii investigaţi se află în poziţie de 
salariaţi, în vreme ce 4,5% sunt lucrători pe cont propriu. Cei 5,2% încadraţi la „altă situaţie‖ 
sunt fie persoane care îşi continuă studiile la seral, declarându-se elevi, fie zilieri. La 
momentul anchetei, 54% dintre absolvenţii de SAM erau salariaţi, comparativ cu 54,5% 
dintre cei care au absolvit şi anul de completare (AC). Astfel, practicarea activităţilor 
economice pe cont propriu este uşor mai răspândită printre absolvenţii anului de completare, 
în vreme ce şomerii ne-indemnizaţi sunt prezenţi în pondere ceva mai mare în rândul celor 
cu nivel mai redus de calificare (SAM). Se pare, totuşi, că specificul regional care este 
caracterizat de un nivel mai ridicat de dezvoltare economică şi de mai multe oportunităţi de 
angajare reduce influenţa nivelului de calificare (SAM, respectiv AC) asupra şanselor de 
inserţie socio-profesională a absolvenţilor.  
Dacă nivelul de calificare şi sexul absolvenţilor nu aduc variaţii semnificative la nivelul 
distribuţiei după statut ocupaţional, domeniul de calificare prezintă o influenţă mai 
importantă. Astfel, cele mai mari ponderi de absolvenţi care sunt salariaţi la momentul 
aplicării chestionarului o reprezintă cei din domeniile „industrie textilă şi pielărie‖(70%), 
„construcţii, instalaţii şi lucrări publice‖ (63,6%), în vreme ce cea mai redusă pondere este 
prezentă la nivelul domeniului „fabricarea produselor de lemn‖ (35,7%). Pe de altă parte, 
ponderi importante de şomeri se regăsesc printre absolvenţii domeniilor „mecanică‖ (30,8%) 
şi „fabricarea produselor de lemn‖ (28,6%), casnicele fiind mai numeroase printre absolvenţii 
domeniilor „electric‖(20%) şi „turism şi alimentaţie‖ (18,8%). Ponderile reprezintă numărul de 
absolvenţi luaţi în considerare pentru domeniul respectiv din cei 269 de absolvenţi care au 
fost cuprinşi în studiu.  
Nivelul de adecvare a ocupaţiei practicate la specificul calificării deţinute reprezintă un 
indicator important al calităţii tranziţiei de la şcoală la muncă a absolvenţilor investigaţi. 
Astfel, 34,4% dintre subiecţii ocupaţi surprinşi în eşantion practică o ocupaţie în acord cu 
calificarea deţinută, în vreme ce 65% dintre aceştia au un loc de muncă neadecvat pregătirii 
din şcoală. De fapt, absolvenţii de „turism şi alimentaţie‖, se detaşează clar, fiind ocupaţi 
adecvat calificării lor în proporţie importantă (70%). La polul opus, domeniile de calificare 
„electric‖ şi „electromecanică‖ înregistrează cele mai reduse ponderi de absolvenţi ocupaţi 
adecvat, respectiv de 84,6% şi 84,2%.    
Rata inserţiei de succes este ponderea absolvenţilor care se află în poziţie de salariat sau 
lucrător pe cont propriu, practicând o ocupaţie în acord cu specificul calificării deţinute în 
numărul total de absolvenţi investigaţi.   
La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov această rată este aproximativ egală în cazul absolvenţilor 
de SAM, de 32,4%, în comparaţie cu 34,9% pentru AC. Observăm că un nivel mai ridicat de 
calificare asigură o inserţie mai bună pe piaţa muncii, acest fapt fiind remarcat în limitele 
eşantionului realizat. 
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Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă -  
indicatorul face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia Europeană - Grupul de 
lucru pentru calitate în VET. În această etapă nu este definit. Date cu privire la acest 
indicator este posibil să fie colectate, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, prin 
Ancheta asupra forţei de muncă. 
Este de recomandat ca fiecare unitate şcolară din sistemul ÎPT să realizeze 
chestionare în rândul angajatorilor, parteneri de practică pentru a verifica gradul de 
utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţii ÎPT la locul de muncă şi pentru 
modul în care se pot adapta aceste competenţe în parteneriat cu aceştia la cerinţele 
agenţilor economici.  
Conform Studiului pilot realizat la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov privind „Inserţia pe piaţa 
muncii a absolvenţilor de şcoală de arte şi meserii şi an de completare‖, din perspectiva 
absolvenţilor investigaţi ocupaţi la momentul anchetei, cunoştinţele şi competenţele cele mai 
utilizate la actualul loc de muncă sunt reprezentate de competenţele sociale, de rezolvare de 
probleme şi de organizare a timpului şi altor resurse. De altfel, competenţele sociale sunt 
înalt valorizate de toţi absolvenţii indiferent de domeniul lor de calificare. Cel mai puţin 
necesare competenţe şi cunoştinţe se dovedesc a fi cele de geografie, istorie, fizică, chimie 
şi cele profesionale teoretice.  
Nivelul de adecvare a ocupaţiei practicate la specificul calificării deţinute reprezintă un 
indicator important al calităţii tranziţiei de la şcoală la muncă. Astfel, 34,4% dintre subiecţii 
ocupaţi surprinşi în eşantion practică o ocupaţie în acord cu calificarea deţinută, în vreme ce 
65% dintre aceştia au un loc de muncă neadecvat pregătirii din şcoală. De fapt, absolvenţii 
de „turism şi alimentaţie‖, se detaşează clar, fiind ocupaţi adecvat calificării lor în proporţie 
importantă (70%). De asemenea, absolvenţii domeniilor de „fabricarea produselor de lemn‖ 
şi „mecanică‖ activează şi ei în ocupaţii corespunzătoare pentru calificarea lor în ponderi 
apropiate de media eşantionului. La polul opus, domeniile de calificare „electric‖ şi 
„electromecanică‖ înregistrează cele mai reduse ponderi de absolvenţi ocupaţi adecvat.    
 
Oferta şcolilor din ÎPT al judeţului Ilfov 
Evoluţia planurilor de şcolarizare - în general, sistemul formării profesionale iniţiale, 
denumit şi învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT), se bazează în România pe următoarele 
orientări strategice: nevoia de a asigura un cadru naţional coerent; ÎPT bazat pe competenţe 
şi nu pe durata pregătirii; ÎPT fundamentat prioritar pe cerere şi nu numai pe ofertă; ÎPT 
oferit prin contexte de învăţare multiple şi flexibile; ÎPT bazat pe rute educaţionale şi forme 
multiple de organizare, într-un sistem deschis care permite intrări şi ieşiri bazate pe validarea 
achiziţiilor anterioare şi certificarea competenţelor dobândite în perspectiva facilitării învăţării 
de-a lungul întregii vieţi; susţinerea fermă şi aplicarea consecventă a principiilor accesului şi 
echităţii; asigurarea calităţii ofertei învăţământului profesional şi tehnic. 
Fundamentarea planului de şcolarizare pentru IPT la nivelul judeţului Ilfov se realizează pe 
baza documentelor programatice PRAI şi PLAI prin care se diseminează analiza mediului 
economic şi al pieţii muncii de la nivel regional şi local. 
În anul şcolar 2010-2011 s-a înregistrat un număr mic de elevi înscrişi în IPT (801 elevi în 
IPT faţă de 1546 elevi înscrişi în clasa a IX-a la nivelul judeţului Ilfov), ceea ce a reprezentat 
o pondere de 51,8% din totalul elevilor de clasa a IX-a. În anul şcolar 2011-2012 procentul 
de elevi din IPT a crescut cu 6,4%, de la 51,8% la 58,2%, ceea ce conduce la observaţia că 
evoluţia planurilor de şcolarizare este una care ţine cont de necesitatea corelării ofertei 
educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii.  
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Analiza ofertei curente pentru anul şcolar 2011 – 2012 - Din totalul cifrelor de şcolarizare 
existente pentru anul şcolar 2011-2012 (clasa a IX-a, învăţământ de zi), ÎPT are o pondere 
de 58,2%, în creştere faţă de anul precedent. În cadrul IPT, 40,1% din planul de 
şcolarizare realizat în 2011-2012 este reprezentat de profilul tehnic, faţă de 40% cât este 
ţinta 2013, 36,8% reprezintă profilul Servicii, faţă de 35% cât reprezintă ţinta 2013 şi 23,1% 
reprezintă profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, faţă de 25% cât reprezintă ţinta 
2013. În cadrul liceului tehnologic ponderea cea mai mare pe domenii de formare 
profesională este înregistrată de Agricultură (16,6% faţă de 12% - ţinta 2013), Economic 
(16,3% faţă de 15% - ţinta 2013), Electric (14,3% faţă de 13% - ţinta 2013). 
Pentru anul şcolar 2011-2012 distribuţia pe profile şi sectoare economice a ofertei ÎPT - cl. a 
IX-a (zi) - (plan şcolarizare realizat) este prezentată în figurile de mai jos: 

                                                           

 

Evoluţia planurilor de 
şcolarizare în anii şcolari 
trecuţi. Sintetic, datele 
cuprise demonstrează ca 
exerciţiul de planificare în 
ÎPT pe baza PRAI şi PLAI 
au contribuit la o mai bună 
orientare a ofertei de 
pregătire, însă, scăderea 
generală a populaţiei 
şcolare la nivel local s-a 
reflectat în special, în 
scăderea numărului de 
elevi înscrişi în clasa a IX-
a în ÎPT. 
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Se observă că în continuare IPT din judeţul Ilfov este orientat spre Servicii, un sector care 
are o valoare adăugată brută considerabilă şi care oferă în continuare locuri de muncă mai 
multe faţă de celelalte sectoare economice. În ceea ce priveşte clasa a XII-a rută progresivă, 
un procent de 31,6% a fost realizat pentru profilul Tehnic, 44,7% pentru profilul Servicii şi 
23,7% pentru profilul Resurse naturale şi protecţia mediului. Dacă ne referim la alocarea 
sectorială acest plan de şcolarizare reflectă 23,7% Agricultura, 6,8% Construcţii, 12,6% 
Industria, 56,9% Serviciile. 
Situaţia detaliată a planului de şcolarizare realizat pentru anul şcolar 2011-2012 este 
prezentat detaliat în Anexa 8 şi în Anexa 9 în care se face comparaţia între ce s-a realizat şi 
ce s-a stabilit ca ţinte pentru anul 2020. În cadrul procesului de consultare a membrilor 
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Ilfov s-a considerat 
necesară actualizarea ţintelor PLAI pentru 2020, în urma analizării cererii de pe piaţa muncii, 
cerere afectată de efectele crizei economice, dar şi a modificărilor numărului de domenii din 
oferta de formare profesională iniţială. Situaţia detaliată este prezentată în Anexa 9, unde se 
poate observa că aceste ţinte au fost stabilite în concordanţă cu cele stabilite în Consorţiul 
regional Bucureşti-Ilfov pentru PRAI. 
 
Proiectul planului de  şcolarizare pentru anul şcolar 2012 - 2013. Ţinte pe termen 
mediu pe domenii de pregătire - în Strategia Europa 2020 se precizează că învăţământul 
profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi 
informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la 
acest proces.  
Prognoza absolvenţilor de gimnaziu / intrări în clasa a IX-a pentru perioada 2011 – 
2015 - pentru a vedea o evoluţie coerentă a proiectării planului de şcolarizare, trebuie să 
avem în primul rând o imagine asupra numărului de elevi care vor finaliza gimnaziul în acei 
ani şcolari şi care vor opta să urmeze liceul. 
                                                             

  
Distribuţia teritoriala a unităţilor şcolare IPT – în judeţul Ilfov sunt un număr de 9 unităţi 
şcolare IPT, distribuite pe sectoare astfel: câte o şcoală în Voluntari, Snagov, Ciorogârla, 
Dragomireşti Vale, Chiajna şi căte două şcoli în Brăneşti şi în Buftea. Cele două şcoli din 
Buftea au fost cuprinse în Proiectele Phare şi cu ajutorul deosebit şi al Primăriei din Buftea 
au beneficiat de reabilitarea atelierelor şcolare, astfel, orele de instruire practică care se 
desfăşoară în şcoală beneficiază de resurse materiale deosebite. (Anexa 10.3). 
Direcţii de restructurare a reţelei şcolare – principala recomandare pentru unităţile şcolare 
IPT din judeţul Ilfov este aceea de a încerca să-şi realizeze o politică adecvată pentru 
atragerea elevilor către unităţile şcolare din judeţ, iar atunci când aceştia aleg IPT să poată 
face opţiunea pentru calificări care sunt în concordanţă cu cererea pieţei muncii. Se 
recomandă să fie realizată o promovare coerentă a IPT din judeţ în vederea atragerii 
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi determinarea acestora să rămână în liceele din judeţ şi să 
nu mai continue studiile în Bucureşti. Aceste hotărâri fac familiile acestor elevi să cheltuiască 
sume mari de bani pentru susţinerea lor în Bucureşti, iar dacă liceele din judeţ ar oferi 
aceleaşi calificări ca în capitală, atunci nu ar mai fi necesară deplasarea costisitoare a 
elevilor. Şi nu în ultimul rând, se recomandă ca ponderea IPT în aceste unităţi şcolare să 
fie cât mai apropiată de maxim.   
În tabelul următor se precizează ponderile corespunzătoare ţintelor PLAI pentru 2020 în 
vederea proiectării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013: 

Evoluţia numărului de elevi care sunt 
cuprinşi în gimnaziu şi se 
preconizează să finalizeze clasa a VIII 
– a în următorii ani este prezentată în 
figura alăturată. Numărul de elevi care 
se preconizează a intra în 
învăţământul liceal este într-o scădere 
în anul şcolar 2011-2012, iar apoi este 
într-o uşoară creştere în următorii ani 
şcolari. 
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Domeniu de pregătire                            
Ţinta PLAI pe domenii pt. 2013 

Min.-max.  (%) Ţinta (%) 

Chimie industrială 0-1% 0 

Agricultură 10-13% 12 

Silvicultură 5-10% 6 

Industrie alimentară 2-7% 3 

Fabricarea produselor din lemn 0-3% 1 

Protecţia mediului 0-1% 1 

Comerţ 10-15% 10 

Turism şi alimentaţie 10-14% 11 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

0-1% 0 

Economic 10-17% 16 

Mecanică 15-20% 16 

Electromecanică 1-2% 1 

Electric 12-15% 13 

Electronică automatizări 2-6% 2 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

6-10% 6 

Materiale de construcţii 0-1% 0 

Industrie textilă şi pielărie 1-4% 2 

Tehnici poligrafice 0-1% 0 

Producţie media 0-1% 0 

TOTAL 0% 0 

 
Oferta şcolilor din ÎPT pentru formarea adulţilor - în judeţul Ilfov există numai o unitate 
şcolară care oferă programe de formare profesională continuă pentru adulţi, respectiv 
Colegiul Silvic „Theodor Pietraru‖ din Buftea care a derulat în 2009-2010 şi 2010-2011 un 
număr de 2 programe cu 467 de persoane formate. Detalii se regăsesc în Anexa 11. În 
această anexă sunt precizate şi aspecte în ceea ce priveşte derularea de programe de a 
doua şansă derulate în 2010-2011, respectiv au fost derulate un număr de 8 programe cu 
172 de participanţi. 
Din datele înregistrate de EUROSTAT rata de participare a populaţiei din grupa de vârstă 
25-64 de ani la formare profesională continuă a scăzut la nivel naţional de la 1,5% în 2008 la 
1,3%, iar la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov a crescut de la 1,5% în 2009 la 1,8% în 2010, însă 
tot este foarte departe de ţinta europeană de 12,5%. 

Participarea adulţilor (25-64 ani) la 
educaţie şi formare profesională 

 2008 2009 2010 

Europa (27) 9,4 9,3 9,1 

România 1,5 1,5 1,3 

Regiunea 
Bucureşti - Ilfov 

1,7 1,5 1,8 

 
Trebuie dezvoltate programe care să aibă în vedere crearea unei atitudini pozitive şi 
favorabile a tinerilor din sistemul formal de educaţie pentru învăţarea continuă, 
beneficiile pe care le poate aduce formarea profesională continuă asupra carierei 
persoanei (prin găsirea mai facilă a unui loc de muncă, salarizare la un nivel superior, 
mobilitate ocupaţională şi geografică crescută, pe piaţa muncii naţională şi europeană, 
dezvoltarea spiritului antreprenorial), asupra creşterii  productivităţii şi competitivităţii 
companiilor pe o piaţă globalizată, asupra evoluţiei societăţii româneşti către o 
societate bazată pe cunoaştere. 
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Pentru o mai bună reuşită a acestor programe de formare profesională continuă se 
recomadă: 
- diseminarea informaţiilor privind oferta de servicii de informare, consiliere şi orientare 
profesională, oferta de servicii de formare, posibilităţile de acces la aceste servicii, 
modalităţile de finanţare a  formării profesionale continuă (inclusiv schemele de sprijin pentru 
dezvoltarea resurselor umane şi perspectiva utilizării Fondului Social European); 
- dezvoltarea colaborării interinstituţionale şi asumarea responsabilităţilor pentru asigurarea 
tuturor tipurilor de informaţii necesare centrelor de consiliere în vederea eficientizării 
serviciilor oferite (locuri de muncă vacante, oferta de formare profesională, informaţii despre 
calificări, informaţii despre agenţii economici, studii şi prognoze privind piaţa muncii); 
- elaborarea unui set de standarde de calitate a serviciilor de informare, consiliere şi 
orientare profesională; 
- dezvoltarea capacităţii instituţionale existente prin încurajarea şi sprijinirea furnizorilor de 
formare, în special unităţile din învăţământul profesional şi tehnic, precum şi a altor 
organizaţii relevante, pentru a deveni centre de evaluare a competenţelor dobândite în 
contexte de învăţare nonformale şi informale, astfel încât să se asigure şanse egale 
pentru toţi cetăţenii; 
- consolidarea structurilor de planificare şi implementare a Fondurilor Structurale Europene, 
ca un instrument important în dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi a ocupării; 
- adoptarea Cadrului Naţional pentru asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială şi 
continuă, pe baza Cadrului European pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare 
profesională, stabilindu-se totodată şi rolurile şi responsabilităţile instituţiilor cu atribuţii în 
managementul calităţii la nivel de sistem a FPC şi de furnizori de FPC (publici, privaţi, 
inclusiv angajatori autorizaţi ca furnizori de FPC); 
- îmbunătăţirea criteriilor pentru autorizarea furnizorilor sub responsabilitatea CNFPA, cu 
consultarea comitetelor sectoriale, în vederea aplicării acestora de către comisiile judeţene 
de autorizare. Criteriile trebuie să asigure conformitatea cu prevederile din standardele 
ocupaţionale şi din standardele de pregătire profesională şi un sistem de calitate, operaţional 
la nivel instituţional; 
- îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul furnizorilor de formare, prin elaborarea 
standardelor ocupaţionale pentru personalul implicat în managementul FPC şi prin 
dezvoltarea unor programe de formare specifice. 
 
Reţele şcolare - la nivel naţional şcolile implicate în programul PHARE TVET 2001-2003 au 
fost incluse în reţele de colaborare, coordonarea lor fiind realizată de către cele 22 centre de 
resurse. Rolul reţelelor şcolare vizează schimbul de bune practici între şcolile implicate, 
diseminarea activităţilor privind asigurarea calităţii, învăţarea centrată pe elev, dezvoltarea 
parteneriatului social, planificarea ofertei educaţionale etc. 
În regiunea Bucureşti-Ilfov există 3 centre de resurse din municipiul Bucureşti, cărora li s-au 
arondat, câte 5 şcoli (din judeţele Argeş, Bacău, Brăila, Gorj, Neamţ, Vaslui şi Vrancea) 
(anexa 12), respectiv: Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei―; Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentară ―Dumitru Moţoc―; Colegiul Economic „Viilor―.  
La nivelul judeţului Ilfov şcolile implicate în programul Phare TVET 2004 (Grupul Școlar 
Economic, Administrativ și de Servicii "Barbu A. Știrbey", Buftea şi Grupul Școlar ''Dumitru 
Dumitrescu'', Buftea) au fost incluse şi ele în reţele de colaborare care au avut ca obiective 
aceleaşi ca cele propuse la nivel naţional şi regional, respectiv de diseminare de bune 
practici, dezvoltarea parteneriatului social şi învăţarea centrată pe elev. 
Detalii privind aceste reţele se pot găsi în Anexa 12 – Reţele şcolare. 
 
Parteneriatul cu întreprinderile - pentru asigurarea unui ÎPT care să răspundă cerinţelor 
pieţei muncii nu trebuie să pierdem din vedere că un parteneriat real, activ şi eficient cu 
agenţii economici este absolut necesar pentru realizarea  practicii elevilor, orientarea carierei 
acestora, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei de 
şcolarizare, adaptarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) la solicitarea partenerilor, 
contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, 
formarea adulţilor.  
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Având la bază harta parteneriatului realizată pentru anul şcolar 2010-2011 putem observa 
că la nivelul judeţului Ilfov numărul elevilor curpinşi în stagii de pregătire practică (75,1%) a 
fost în scădere faţă de anii precedenţi, iar numărul elevilor care au parcurs stagiile de 
pregătire practică cu conveţie practică încheiată conform Ordinului MECT 1702/06.08.2007 a 
fost de numai 53,6%. Acest lucru este justificat de negăsirea unor agenţi economici care să 
îşi asume toate condiţiile de practică, conform legii. Un număr de 6 unităţi şcolare din 9 câte 
sunt la nivelul judeţului au câte un reprezentant în Consiliul de Administraţie al şcolii (Anexa 
13 – Indicatori Harta parteneriatului). 
Unul din beneficiile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este 
acela că întreprinderile pot să-şi califice/recalifice angajaţii prin programe FPC 
desfăşurate în unităţile şcolare, o mare parte din cheltuielile aferente acestora fiind 
eligibile din FSE. Parteneriatul încheiat între unităţile şcolare şi agenţii economici trebuie să 
devină o prioritate în vederea inserţiei ulterioare a elevilor din IPT. În momentul în care 
agenţii economici, parteneri ai unei unităţi şcolare vor fi implicaţi concret în activităţi de 
consultare în vederea fundamentării planului de şcolariyare, în evaluarea şi certificarea 
competenţelor profesionale, în elaborarea unor politici de formare a angajaţilor proprii în 
colaborare cu unităţile şcolare, aceştia vor beneficia ulterior de viitori absolvenţi capabili să 
se adapteze mult mai bine cerinţelor lor şi astfel, poate creşte productivitatea muncii şi 
satisfacţia angajatorilor faţă de competenţele angajaţilor. De asemenea, angajatorii pot alege 
dinntre elevii pe care îi urmăresc pe parcursul stagiilor de pregătire practică numai persoane 
de foarte bună calitate. 
 
Principalele concluzii din analiza ÎPT la nivelul județului Ilfov 
Concluzii din analiza comparativă a ofertei de formare profesională cu cererea pieţei 
muncii: în planul de şcolarizare realizat pentru clasa a IX-a pentru anul şcolar 2011-2012 
toate domeniile de formare profesională au fost aliniate la cererea pieţei muncii, aşa cum a 
fost identificată în cadrul şedinţelor de CLDPS. Ţintele PLAI sunt expresia identificării cererii 
pieţei muncii, iar analiza ofertei planului realizat este răspunsul dat de IPT la cererea 
previzionată. 
Concluzii din analiza comparativă a evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară cu evoluţia 
populaţiei pe grupe de vârstă: din analiza contextului demografic se reţin implicaţiile 
severe ale scăderii acestui indicator, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul 
de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se ţină cont în planificarea ofertei şi a 
resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 
Concluzii privind nr. de elevi/cadru didactic şi a dotărilor pentru ÎPT:  
La nivelul judeţului Ilfov, raportul număr elevi / număr profesori (norme didactice) în anul 
2010 - 2011 este de 13,22 elevi/cadru didactic, în scădere faţă de anul trecut. În principiu, 
acest număr mic ar putea fi în avantajul elevilor care pot beneficia de instruire mai 
individualizată, iar cadrele didactice din judeţul Ilfov sunt îndrumate să folosească acest 
avantaj în vederea creşterii calităţii procesului instructiv educativ. Însă, acest număr scăzut 
în prezent poate ajunge critic în condiţiile declinului demografic şi al migraţiei elevilor din 
judeţ către capitală dacă nu sunt luate măsuri de promovare a IPT la nivelul judeţului. 
Privind dotarea în ÎPT sunt necesare mai multe măsuri, printre care:  
 creşterea resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, inclusiv prin 

accesarea fondurilor structurale care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a ÎPT; 
 diversificărea surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse 

suplimentare, extrabugetare; 
 optimizarea ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul unor 

reţele de şcoli.   
Resursele umane din ÎPT - Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este relativ 
bun puţin mai mic în judeţul Ilfov decât în municipiul Bucureşti. Totuşi acoperirea cu titulari 
nu este foarte bună - numai 71,4% pentru profesori discipline tehnologice şi 61,9% pentru 
maiştri instructori în anul 2010-2011. Sunt şi domenii care au deficit de titulari, respectiv: 
comerţ/turism şi alimentaţie, construcţii, industrie alimentară, agricultură, electronică şi 
automatizări, etc., generând adesea o fluctuaţie mare a personalului încadrat  pe posturile 
respective.  
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În vederea adaptării la cerinţele în continuă schimbare la nivelul procesului de predare – 
învăţare – evaluare, măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic din 
ÎPT trebuie să vizeze: 
 competenţele metodice (accentul pus pe metode inovative de predare pentru a fi în 

concordanţă cu schimbările de la nivelul percepţiei elevilor);  
 actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 

organizaţionale din mediul economic; 
 competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 
Trebuie identificate şi planificate modalităţi adecvate pentru reconversie profesională a 
anumitor categorii de cadre didactice din perspectiva impactului reducerilor de activitate pe 
fondul reducerii populaţiei şcolare. 
Resursele materiale şi condiţiile de învăţare – Din analiza bazei materiale a unităţilor de 
învăţământ din ÎPT din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale 
elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev putem 
desprinde următoarele concluzii: 

 necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, o 
planificare strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, aprobate de 
structurile parteneriale locale şi regionale  

 necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea 
de specialitate; 

 identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii 
(laboratoare, săli de curs) şi a dotărilor (în laboratoare şi atelierele în care se 
desfăşoară pregătirea practică săptămânală în vederea implicării acestora în proiecte 
sau programe de reabilitare. 

Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în TVET – Concluziile pot viza: 
 consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în  planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele 
decizionale, inclusiv accesarea finanţărilor prin fondurile structurale, în special prin 
FSE;  

 promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din spaţiul 
european, pentru stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori de 
referinţă şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking); 

 necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 
serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, 
numărul de elevi  testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea 
carierei, respectiv a traseului de pregătire; 

 corelarea  PAS - ului (planuri de acţiune ale şcolilor) cu planurile regionale şi locale 
(PRAI şi PLAI) în toate unităţile de ÎPT, condiţie obligatoriu de îndeplinit din 
perspectiva surprinderii la nivel de şcoală a acelor aspecte importante pentru 
dezvoltarea regională. 

Serviciile de orientare şi consiliere – Concluziile pot viza următoarele aspecte: 
 derularea de servicii de orientare tuturor elevilor din clasa a VIII-a în vederea alegerii 

unui traseu profesional în concordanţă cu competenţele, aptitudinile pe care acesta le 
are; 

 realizarea unor teste aptitudinale unice la nivel de judeţ şi apoi de chestionare bine 
fundamentate în vederea aplicării lor şi elevilor din gimnaziu şi din liceu pentru ca 
aceştia să fie conştienţi asupra traseului de pregătire pe care îl vor urma aceştia. 

Rata netă de cuprindere în educaţie – în judeţul Ilfov această rată este în uşoară creştere 
în 2009-2010 (46,1%) faţă de anul şcolar precedent, însă se situează încă la un nivel foarte 
mic decât cel înregistrat la niveul regiunii Bucureşti – Ilfov (85,7%), de cea înregistrată la 
nivel naţional (64,8%) şi de benchmark-ul UE pentru 2010 (cel puţin 85 % dintre cei în vârstă 
de 22 de ani să fie absolvit cel puţin învăţământul secundar superior). Se observă că 
această rată este extrem de scăzută în judeţul Ilfov pentru învăţământul liceal, profesional şi 
de ucenici (33,2%) faţă de cea înregistrată la nivel naţional (72,5%). 
Gradul de cuprindere în educaţie în judeţul Ilfov este de 55% faţă de cel înregistrat la nivel 
regional de 123,6% şi cel de la nivel naţional de 78,7% (vezi anexa 6f-2); gradul de 
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cuprindere pentru grupa 15-18 ani este tot la un nivel foarte scăzut de numai 38%, iar 
în corelare cu rata netă de cuprindere pentru învăţământul liceal, profesional şi de 
ucenici de 33,2% conduce la recomandări de promovare a IPT din judeţ 
Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul secundar superior 
pentru judeţul Ilfov este la un nivel scăzut (54,6%) în 2009-2010, în scădere de la 60,4% în 
2008-2009. Această rată este mai scăzută în rândul populaţiei de sex feminin (50,2%) faţă 
de cea de sex masculin (58,8%) şi mai ridicată pentru elevii din mediul urban (67,6%) faţă de 
cei din mediul rural (45,5%). Aceste rate scăzute se justifică şi prin alegerea elevilor să 
continue studiile în capitală. Se recomandă măsuri sporite pentru creşterea accesului la 
educaţie pentru populaţia din mediul rural sau cei din categorii dezavantajate, creşterea 
impactului serviciilor de orientare şi consiliere asupra orientării elevilor către unităţile şcolare 
din judeţ. 
Abandonul şcolar - rata de abandon şcolar în învăţământul profesional şi de ucenici în anul 
şcolar 2008-2009 s-a dublat faţă de anul trecut, ajungând la 6,1%. Această rată este mai 
mică faţă decât media naţională (8,3%) şi faţă de cea înregistrată la nivel regional (7,7%). Se 
recomandă monitorizarea atentă a acestui indicator, dar, mai important, identificarea 
condiţiilor care conduc la creşterea acestuia şi implicarea tuturor factorilor de decizie de la 
nivelul unităţii şcolare / local / regional în vederea scăderii abandonului şcolar.  
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tinerii din grupa de vârstă 18-24 de 
ani care au părăsit sistemul de educaţie, cu cel mult învăţământul secundar inferior-maxim 
ISCED 2 absolvit) - Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date statistice la nivel regional 
şi local. Datele la nivel naţional indică însă, deşi în scădere în utimii ani, rate de părăsire 
timpurie a sistemului de educaţie (16,6%) mai mari decât media europeană (UE-27 – 
14,4%), departe de ţinta UE (benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar 
timpuriu de maxim 10%, până în 2010. Se poate estima o rată de părăsire timpurie 
semnificativă şi la nivel local. 
Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT - 
începând cu competenţele de bază ―tradiţionale‖ (matematice, de comunicare, etc.) şi 
continuând cu competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de 
probleme, de relaţionare interpersonală, etc. - necesită din partea şcolilor un efort sporit 
având în vedere: învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual; 
programe pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate); 
facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc. 
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) – Trebuie să 
avem în vedere cu prioritate implicarea unităţilor şcolare din ÎPT în formarea adulţilor, prin 
acreditarea lor ca furnizori autorizaţi de FPC la CNFPA şi derularea de programe acreditate 
din perspectiva faptului că România (şi implicit regiunea) înregistrează una din cele mai 
scăzute rate de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (1,3% în 2010, 
conform Eurostat, faţă de media UE-27 de 9,1% şi de benchmark-ul de 12,5%). Totuşi, rata 
la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov este de 1,8% în 2010. 
Indicatori de impact - din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan 
ocupaţional se constată: 
 necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi 

angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor; 
 realizarea unui instrument / sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor 

conform cerinţelor europene la 6 luni, la 12 luni şi 36 de luni; 
 realizarea unei analize privind adaptarea competenţelor dobândite de elevii din ÎPT la 

cererea de pe piaţa muncii. 
Principalele concluzii care se pot desprinde privind indicatorii de ieşire sunt: 
 măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural; 
 creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru 

categoriile expuse riscului; 
 stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 

calificare în perspectiva 2020 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 
10%, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar superior să fie cel puţin 
85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani); 
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 programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul 
rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.; 

 programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional; 
 promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;  
 programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 

defavorizate). 
 
2.1.8. Monitorizarea / evaluarea progresului în implementarea PLAI 
În urma monitorizării acţiunilor din PLAI Ilfov de către membrii CLDPS Ilfov pe baza datelor 
transmise de către unităţile şcolare şi de ISJ Ilfov s-a constatat că majoritatea acţiunilor 
din PLAI 2009-2013 au avut progres bun. Totuşi, nu trebuie uitat faptul că principalul scop 
al acestui document de planificare strategică este acela de a furniza informaţii relevante 
pentru ca şcolarizarea în IPT să se realizeze în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Acest 
lucru este surprins în realizarea proiectelor de plan de şcolarizare urmărind ţinta PLAI 
stabilită la nivel local. Dintre acţiunile care necesită o atenţie deosebită în procesul de 
actualizare şi revizuire a PLAI menţionăm: 
Se propun acţiuni corective în următoarele cazuri:  
- Alinierea ponderilor la clasa a XII-a liceu tehnologic, ruta progresivă, la ţintele PLAI. 
- Adoptarea de decizii la nivelul Inspectoratului Şcolar pentru menţinerea calificărilor 
pentru unităţile şcolare IPT care au primit echipamente prin Proiectele PHARE. 
- Determinarea unităţilor şcolare să depună cât mai multe proiecte cu finanţare 
europeană.  
- Dezvoltarea stagiilor de formare a cadrelor didactice pe componentele menţionate în 
PLAI şi mai ales a stagiilor la agenţi economici pentru adaptarea conţinuturilor şi 
metodelor de învăţământ la cerinţele angajatorilor şi la noile tehnologii şi 
echipamente. 
- Creşterea numărului de unităţi şcolare din judeţul Ilfov ce se vor autoriza  în anul 
şcolar 2012-2013 ca furnizori de formare profesională continuă. 

Recomandări 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare IPT 

Măsurile/Acţiunile:  

1.2 Adoptarea deciziilor de dezvoltare  a reţelei şcolare regionale IPT  

Recomandări: chiar dacă această acţiune a înregistrat un progres bun, se recomandă totuşi 
Inspectoratului Şcolar să-şi realizeze o strategie pe termen mediu privind dezvoltarea reţelei 
şcolare şi, conform acesteia să încerce să implice profesorii şi maiştrii instructori în 
programe de reconversie profesională pentru domenii prioritare pentru dezvoltarea locală şi 
regională, având în vedere şi strategia de descentralizare. Acest aspect are o mare 
importanţă pentru dezvoltarea reţelei şcolare, căci numai cu cadre calificate se poate face 
învăţământ de calitate. 

Obiectivul specific 2: Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la 
cerinţele pieţei muncii 

Măsurile/Acţiunile:  

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

2.8 Dezvoltarea formelor de învăţământ pentru adulţi orientate cu predilecţie spre 
satisfacerea nevoilor angajatorilor 

Recomandări: planul de şcolarizare să respecte ţintele asumate prin Planul Local de 
Acţiune pentru Învăţământ, ca astfel unităţile şcolare din IPT să aibă oferta educaţională în 
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. De asemenea, se recomandă aplicarea de proiecte 
cu finanţare europeană de cât mai multe unităţi şcolare IPT pentru desfăşurarea de 
Programe autorizate CNFPA pentru adulţi. Prin aceste proiecte şcolile se pot şi autoriza şi 
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desfăşura programe pentru adulţi fără taxă, toate costurile în acest sens fiind cheltuieli 
eligibile în POS DRU.   

Obiectivul specific 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor IPT 

Măsurile/Acţiunile:  

4.2 Stagii de formare pentru membrii echipelor de elaborare a PAS din toate şcolile IPT 

Recomandări: chiar dacă membrii CLDPS Ilfov au realizat vizite de monitorizare în fiecare 
unitate şcolară IPT din judeţul Ilfov în anul şcolar 2010-2011 în care s-au transmis 
recomandări importante privind planificarea prin PAS a ofertei educaţionale în concordanţă 
cu PLAI Ilfov şi PRAI Bucureşti – Ilfov, se recomandă realizarea de mai multe stagii de 
formare pentru toţi directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor şcolare IPT din judeţul Ilfov, dar 
şi cu responsabilii de Asigurarea calităţii pentru realizarea Planului de Acţiune al Şcolii 
pentru ca acest document să reflecte aspectele din PRAI BI şi PLAI Ilfov, iar aceste 
documente să fie unitare din punct de vedere al conţinutului, fiind uşor de monitorizat extern 
de către CLDPS Ilfov. Un rol important în aceste stagii de formare trebuie să aibă cele două 
unităţi şcolare din PHARE 2004 care pot acorda asistenţă în realizarea PAS şi exemple de 
bună practică. 

2.1.9.  Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea 

PUNCTE TARI 
1. Oferta de formare profesională iniţială reflectată 

prin planul de şcolarizare realizat la clasa a IX-a, 
liceu tehnologic în anul şcolar 2011-2012 în 
concordanţă cu cererea previzionată la orizontul 
anului 2013 (exprimată prin ponderi ale 
domeniilor de formare profesională). 
Concordanţa menţionată se referă la 
potrivirea dintre ponderile pe domenii ale 
planului de şcolarizare realizat la clasa a IX-a 
cu ponderile previzionate pentru cerere pe 
domenii (ţinte pentru ofertă).  

2. Ponderea elevilor cuprinşi în clasa a IX-a IPT la 
nivelul judeţului Ilfov este de 58,2% în anul 
şcolar 2011-2012, ceea ce reflectă o bună 
corelare cu nevoia de profesionalizare de la 
nivelul judeţului. 

3. Structura populaţiei pe niveluri de educaţie 
(după ultimul nivel de studii absolvit) este 
favorabilă regiunii Bucureşti-Ilfov, care are cea 
mai mare pondere (32,8%) a populaţiei 
absolvente de învăţământ superior (ISCED 5-6), 
faţă de toate regiunile ţării în care acest procent 
nu depăşeşte 18%. Ponderea absolvenţilor de 
învăţământ secundar superior şi postliceal 
(ISCED 3-4), respectiv de 58,7% este mai mică 
faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 
61,1%, iar în cazul populaţiei cu nivel scăzut de 
educaţie, în regiune ponderea populaţiei este 
cea mai scăzută dintre toate regiunile ţării, 
respectiv de 8,4,1%. un procent de 52,6% 
reprezentând populaţia absolventă de 
învăţământ secundar superior şi postliceal 
(ISCED 3-4), faţă de 50,8% cât este la nivel 
naţional, iar 20,3% reprezintă absolvenţii de 
învăţământ superior (ISCED 5-6), faţă de 8,3% 
de la nivel naţional.   

4. Există documentele de planificare strategică pe 
termen lung a ofertei de calificare corelată la 
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), 
judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS), iar 
primele două se regăsesc pe site-urile 

PUNCTE SLABE 
1. Nu au fost derulate cursuri în vederea realizării 

unitare a Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) cu toţi 
directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor şcolare IPT 
din judeţ. Din această cauză de multe ori acţiunile 
propuse în PAS nu sunt măsurabile şi SMART. 

2. Abandonul şcolar timpuriu este la nivelul 
României în 2009 (16,6%) este mai mare decât cel 
înregistrat la nivel european (14,4%), însă departe 
de ţinta UE de 10%. 

3. Rata abandonului şcolar în judeţul Ilfov în 
învăţământul profesional s-a dublat în 2008-2009 
(6,1%) faţă de 2007-2008 (3,3%), iar în acest 
segment rata este mai mare în rândul elevilor de sex 
feminin (8,4%) faţă de cei de sex masculin (4,8%). 
(Anexa 6h). 

4. Ponderea elevilor cu nivel scăzut al 
competenţelor de citire/lectură (PISA) situează 
România pe ultimul loc în 2006 cu o valoare de 
53,5% faţă de media europeană de 24,1% (Anexa 
18). 

5. Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-
24 de ani care au absolvit cel puţin învăţământul 
secundar superior - faţă de media europeană de 
78,6% în anul 2009 România se află destul de 
aproape la aproximativ 78,3% (date preluate de pe 
Eurostat), însă destul de departe de ţinta europeană 
de 85%. 

6. Rata şomajului în rândul tinerilor a fost la nivel 
naţional în trimestrul I al anului 2011 de 23,1%.  

7. Rata netă globală de cuprindere în educaţie în 
judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2009-2010 (46,1%) 
este foarte mică şi faţă de cea de la nivel regional 
(85,7%) şi cea de la nivel naţional (64,8%) – Anexa 
6f – 1. 

8. Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul 
judeţului Ilfov (55%) este foarte scăzut faţă de nivelul 
înregistrat la nivel regional (123,6%) şi cel de la nivel 
naţional (78,7%) – Anexa 6f - 2. 

9. Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la 
cel liceal variază pentru judeţul Ilfov între 47,4% 
(2004-2005) şi 60,4% (2008-2009). În anul şcolar 
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inspectoratelor şcolare spre consultare publică. 
5. Există parteneriate active cu agenţii economici, 

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

6. Instrumentele de asigurare a calităţii s-au 
generalizat în toate şcolile IPT. 

7.   Două unităţi de învăţământ IPT la nivelul judeţului 
au beneficiat de: 
 reabilitare şi dotare cu echipamente 
didactice şi de birotică din finanţările Phare 
TVET; 
 formarea personalului didactic şi managerial 
pe problematica schimbărilor fundamentale din 
curriculum-ul TVET. 

2009-2010 aceasta a scăzut faţă de anul precedent 
cu 5,8%, ajungând la 54,6%, la jumătate faţă de rata 
înregistrată la nivel regional (108,1%) şi de cea de la 
nivel naţional (99,6%) – Anexa 6g. 

10. Rata de absolvire a învăţamântului profesional 
şi de ucenici în anul şcolar 2008-2009 pentru 
judeţul Ilfov (19,6%) este mult mai scăzută decât la 
nivel regional (34,4%) şi mai scăzută decât cea de la 
nivel naţional (39,5%), în creştere faţă de 2007-2008 
(14,7%) – Anexa 6i. 

11. La nivelul judeţului există un procent destul de 
scăzut de elevi care îşi derulează stagiile de 
pregătire practică la agenţii economici. 

12. Parteneriatele cu agenţii economici trebuie văzute 
în integritatea lor, prin asigurarea de către unitatea 
şcolară a condiţiilor necesare desfăşurării unor 
cursuri de formare continue a angajaţilor a mai 
multor firme la care se desfăşoară stagiile de 
practică şi prin implicarea şcolilor în proiecte din FSE 
în care un obiectiv să fie şi pregătirea tutorilor din 
întreprinderi să lucreze cu elevii. 

13. Numărul de unităţi şcolare care au beneficiat de 
reabilitare şi dotare cu echipamente didactice este 
foarte mic în raport cu necesităţile reale ale 
sistemului; mobilitatea profesională scăzută şi 
fluctuaţia  profesorilor/maiştrilor instructori din 
învăţământul IPT face ca eficienţa procesului de 
predare/învăţare să fie uneori mai scăzută. 

14. Deşi reteaua este acoperitoare pentru regiune, 
există dificultăţi în acoperirea cu profesori titulari  
în unele domenii cum ar fi: comerţ, turism şi 
alimentaţie, construcţii, industrie alimentară, 
agricultură, electronică şi automatizări, etc.  

15. Mulţi elevi aleg să vină către municipiul Bucureşti, 
lăsând unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov fără 
elevi.  

16.  Reţelele tematice constituite nu funcţionează de 
ajuns pentru împărtăşirea experienţei acumulate de 
unele şcoli cu celelalte unităţi şcolare din reţea. 

17.  Numărul de furnizori autorizaţi de FPC la nivelul 
judeţului Ilfov este de numai 1 (înregistraţi la 
CNFPA), respectiv Colegiul Silvic de la Brăneşti. 

18.  Accesul limitat la educaţie pentru elevii cu 
handicap datorat infrastructurii necorespunzătoare a 
şcolilor IPT. 

19. Număr mare de elevi arondaţi la un consilier şcolar 
duce la o insuficientă orientare a acestora către un 
traseu profesional adaptat abilităţilor elevilor. 

20. Lipsa unui sistem de indicatori măsurabili în ceea 
ce priveşte orientarea şi consilierea elevilor în 
vederea alegerii carierei şi a unui traseu profesional 
adecvat. 

OPORTUNITĂŢI 
1. Judeţul Ilfov se dezvoltă în jurul capitalei care 

este un oraş cu posibilităţi mari de creştere 
economică, superioare mediei naţionale şi care 
ocupă locul întâi pe ţară cu privire la valoarea 
PIB/loc. la paritatea puterii de cumpărare 
standard.  

2. O oportunitate o reprezintă şi accesarea 
Fondurile structurale pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şcolare, unde unităţile de 
învăţământ trebuie să colaboreze cu autorităţile 
publice locale pentru depunerea de proiecte prin 
Programul Operaţional Regional.  

3. Fondul Social European oferă prin Programul 

AMENINŢĂRI 
1. Criza economico-finananciară face ca multe 

previziuni să aibă un grad ridicat de relativitate pe 
fondul unei economii într-o continuă schimbare. 

2. Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregii 
regiuni, ritmul cel mai alert de descreştere 
înregistrând populaţia de vârstă şcolară. Se 
preconizează în următorii ani creşterea populaţiei 
din grupa de vârstă de peste 65 de ani şi o 
pondere mai mică a populaţiei în vârstă de muncă 
din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a 
părăsi ruralul. 

3. Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar a 
scăzut drastic, în perioada 2000–2010. La nivelul 



 78 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane, prin Axele Prioritare 1 şi 2 
oportunităţi de finanţare pentru formarea cadrelor 
didactice, pentru organizarea stagiilor de practică 
a elevilor şi în ţară şi în state membre ale Uniunii 
Europene. 

4. În ceea ce priveşte domeniile cerute pe piaţa 
muncii, construcţiile par să deţină primul loc în 
ceea ce priveşte numărul de locuri create în 
următoarele 6 luni, respectiv de 13,8%; de 
asemenea, pe al doilea loc se regăsesc 
Tranzacţiile imobiliare, închirieri şi activităţi 
prestate în principal întreprinderilor cu 11,8%; 
pe cel de-al treilea loc se regăsesc la egalitate cei 
care îşi desfăşoară activitatea în Transport şi 
depozitare, poştă şi telecomunicaţii şi 
Învăţământ cu 7,2%. 

judeţului Ilfov populaţia din grupa de vârstă 65 şi 
peste va înregistra o creştere de 2,3% până în anul 
2025 faţă de anul 2009, pe când cea din  grupa  de  
vârstă  0 - 14 ani va avea un regres de aproximativ 
18,9%. 

4. Migraţia în creştere în afara regiunii şi a ţării  
având ca efect reducerea numărului de elevi. 

5. Numărul extrem de scăzut al populaţiei tinere 
ocupate.  

6. Participarea scăzută a forţei de muncă în 
programe de formare continuă - în contrast cu 
nevoile de formare în creştere. Rata  de tranziţie în 
învăţământul secundar superior scăzută, în rândul 
populaţiei şcolare din mediul rural. 

2.1.10. Rezumatul principalelor concluzii şi recomandări pentru planul de măsuri 

În acest capitol sunt prezentate principalele concluzii şi recomandări pentru sistemul de 
educaţie şi formare profesională precizate la sfârşitul fiecărui capitol. Scopul acestora este 
de a îmbunătăţi planul de acţiune propus pentru următoarea perioadă. Prezentul capitol se 
rezumă la a sintetiza unele dintre implicaţiile mai importante rezultate din analiză şi de a 
introduce acţiunile detaliate în capitolul final. 
Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele 
tinere de vârstă. Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal (15-24 
ani) în care se încadrează elevii de liceu, care se estimează că până în 2013, raportat la 
2005, va scădea la nivelul capitalei cu cca. 12,3%, ceea ce pentru următoarea perioadă de 
planificare  ar reprezenta o reducere semnificativă a  numărului actual de elevi. 
De aici, o primă concluzie de interes general pentru orice strategie în domeniul resurselor 
umane vizează nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor 
umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 
Pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, previziunile demografice corelate cu 
concluziile rezultate din analiza indicatorilor pentru educaţie şi din analiza ofertei curente în 
raport cu tendinţele pieţei muncii şi economiei regionale, conduc la nevoia de planificare a 
unor măsuri vizând: ajustarea ofertei în raport cu nevoile de calificare pe termen lung, 
asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională (acces vs. calitatea serviciilor şi 
varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor.  
Deosebit de important pentru reţeaua şcolară din judeţul Ilfov, în vederea diminuării efectelor 
scăderii populaţiei şcolare şi pentru consolidarea poziţiei şcolilor în cadrul comunităţii, 
trebuie realizată o  strategie pentru implicarea şcolilor şi în furnizarea de alte servicii în 
folosul comunităţii, de diversificare a grupurilor ţintă şi a ofertei de servicii, de 
implicare activă pe piaţa formării adulţilor, în colaborare cu întreprinderile şi alte 
organizaţii relevante pentru dezvoltarea judeţului. Corelarea bazelor de date din şomaj 
cu noile finalităţi (calificări/niveluri de calificare) obţinute prin  sistemul de educaţie şi formare 
profesională şi cu prevederile viitorului cadru naţional al calificărilor ar facilita schimbul de 
informaţii utile, de interes reciproc.  
De asemenea se recomandă colaborarea între instituţiile din educaţie şi formare 
profesională, universităţi şi ale organizaţii specializate pentru proiectarea şi aplicarea unor 
proceduri adecvate de sondare a opiniei absolvenţilor şi angajatorilor - vizând inserţia 
profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile 
sistemului de educaţie şi formare profesională. 
Se recomandă oferirea unor repere raţionale pentru structura planurilor de şcolarizare în 
viitor,  dar care să permită adaptarea la specificul local, să încurajeze flexibilitatea şi 
diversitatea ofertei, deschiderea spre evoluţiile viitoare şi adaptarea la schimbare 
(inclusiv adaptările ulterioare ale nomenclatoarelor de pregătire).  
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Deosebit de importantă este adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la 
cerinţele pieţei muncii, urmărind ca procentele pe domenii de formare profesională iniţială 
din planurile de şcolarizare să fie în concordanţă cu recomandările PRAI şi PLAI. 
Dezvoltarea raţională a reţelei şcolare ÎPT este abordată ca un prim obiectiv specific în 
planul de acţiuni. În sprijinul raţionalizării reţelei şcolare şi optimizării resurselor se 
recomandă evaluarea poziţiei în viitor a fiecărei şcoli din reţeaua şcolară actuală – prin 
aplicarea unui set de criterii şi indicatori obiectivi cu referire la: evoluţia demografică, 
condiţiile de acces în zonă/zonele apropiate, calitatea serviciilor, relevanţa faţă de nevoile de 
calificare şi opţiunile elevilor. Măsurile, acţiunile planificate şi ţintele, rezultatele măsurabile 
aşteptate asociate acestui obiectiv privesc realizarea concordanţei între reţeaua şcolară 
existentă şi nevoia de dezvoltare regională şi judeţeană. Sunt necesare o serie de măsuri 
specifice pentru asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolilor ÎPT din 
judeţul Ilfov, care au în vedere:  
- identificarea unităţilor şcolare IPT necesar a fi dezvoltate; 
- reabilitarea infrastructurii şcolilor IPT;  
- înlocuirea echipamentelor IT uzate moral şi dotarea cu echipamente necesare pregătirii de 
specialitate şi conectate la internet. 
Pe baza analizelor realizate în acest document, respectiv a contextului demografic, a 
mediului economic, a evoluţiei pieţii muncii şi a aspectelor din învăţământ, dar şi a studiilor 
previzionale şi de inserţie socio profesională a absolvenţilor, a analizei SWOT a corelării 
ofertei de formare profesională cu cererea, membrii CLDPS Ilfov apreciază stabilirea 
următoarelor priorităţi, secondate de obiective măsurabile detaliate în planul de acţiune: 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din judeţul Ilfov cu nevoile de calificare 
identificate la nivel judeţean / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din judeţ 
pentru formarea profesională continuă a adulţilor 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel judeţean / al 
unităţilor de învăţământ în vederea identificării nevoii de formare 
Obiectivul specific 1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate 
pe piaţa muncii judeţene 
Obiectivul specific 1.3 – Creşterea la nivel judeţean a ponderii participării populaţiei adulte la 
cursuri de formare profesională continuă 

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din judeţ în vederea 
atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul 
judeţului în cadrul unităţilor cu învăţământ gimnazial din judeţ 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 
Obiectivul specific 3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în 
vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire 
conform normelor în vigoare 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor 
umane din unităţile şcolare IPT din judeţul Ilfov 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 4.1 – Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de 
formare profesională 
Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului 
restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei 
şcolare 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare 
în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 
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Obiective specifice: 
Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de 
consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional 

 
2.1.11 Acţiuni propuse - Plan de măsuri  
 Viziunea ISJ Ilfov asupra dezvoltării IPT din judeţ este următoarea: 

ISJ Ilfov, ca garant al serviciilor educaţionale din judeţ, vizează prin strategia 
instituţională proprie creşterea implicării tuturor actorilor relevanţi la nivel judeţean 
reuniţi în CLDPS în vederea consolidării unui IPT de calitate, orientat spre satisfacerea 
nevoilor de dezvoltare judeţeană şi adaptat schimbărilor şi nevoilor de dezvoltarea 
locală şi individuală. 

Astfel, planul de acţiune stabilit în CLDPS Ilfov se bazează pe următoarele priorităţi care 
trebuie avute în vedere pentru atingerea obiectivului general de creştere a gradului de 
inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic cu 5% până 
în 2013, prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj până 
la 1% până în  2013. 

 Intervenţia Indicatori de realizare 
Surse de 
verificare 

OBIECTIV 
GENERAL 

Creşterea gradului de 
inserţie profesională a 
absolvenţilor 
învăţământului profesional 
şi tehnic 

Diminuarea  procentului 
absolvenţilor seriei curente 
aflaţi în şomaj în 2013 

Statisticile 
AJOFM ILFOV 

PRIORITĂŢI 

1. Corelarea ofertei IPT din 
judeţul Ilfov cu nevoile de 
calificare identificate la 
nivel judeţean / regional şi 
creşterea ofertei unităţilor 
şcolare din judeţ pentru 
formarea profesională 
continuă a adulţilor 

Oferta educaţională a unităţilor 
şcolare din judeţ este adaptată 
nevoilor identificate pe piaţa 
muncii, marja de eroare la nivel 
judeţean fiind de cel mult 1,5% 
pe domeniu de formare 
profesională  

Analize ale 
planurilor de 
şcolarizare în 
raport cu 
recomandările 
PLAI 

2. Promovarea coerentă a 
reţelei şcolare IPT din judeţ 
în vederea atragerii 
populaţiei şcolare, a 
creşterii gradului de 
cuprindere în învăţământ 

Creşterea gradului de 
cuprindere în învăţământ în 
judeţul Ilfov cu 20% până în 
2020 

Analize ale 
concordanţei 
dintre 
recomandărilor 
CLDPS Ilfov 
pentru dezvoltarea 
reţelei şcolare IPT  

3. Îmbunătăţirea condiţiilor 
de învăţare în IPT 

Toate şcolile IPT identificate ca 
necesar a fi dezvoltate asigură 
condiţii moderne necesare 
desfăşurării activităţilor 
didactice de formare 
profesională iniţială inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilităţi 
până în 2013 

Raportări ale 
unităţilor şcolare 
către ISJ Ilfov 

4. Dezvoltarea 
competenţelor metodice şi 
de specialitate a resurselor 
umane din unităţile şcolare 
IPT din judeţul Ilfov 

Toate cadrele didactice din IPT 
au parcurs stagii de formare în 
vederea perfecţionării pentru 
adaptarea la noile cerinţe în 
predare – învăţare – evaluare 
şi în concordanţă cu cerinţele 
în continuă schimbare a pieţei 
muncii din judeţ 

Situaţiile statistice 
ale ISJ Ilfov 

5. Creşterea calităţii şi 
aplicabilităţii serviciilor de 
consiliere şi orientare în 
vederea alegerii traseului 
profesional al elevilor 

Toţi elevii din IPT, cu precădere 
cei aflaţi în clasele terminale au 
participat la cel puţin o şedinţă 
individuală de consiliere  

Situaţiile statistice 
ale ISJ Ilfov 
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Planul de acţiune detaliat este prezentat în cele ce urmează: 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din judeţul Ilfov cu nevoile de calificare 
identificate la nivel judeţean / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din judeţ 
pentru formarea profesională continuă a adulţilor 

INDICATORI DE REALIZARE: Oferta educaţională a unităţilor şcolare din judeţ este 
adaptată nevoilor identificate pe piaţa muncii, marja de eroare la nivel judeţean fiind de cel 
mult 1,5% pe domeniu de formare profesională 

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel judeţean / al 
unităţilor de învăţământ în vederea identificării nevoii de formare 

Indicatori de realizare:  
- creşterea capacităţii instituţionale a CLDPS Ilfov prin implicarea activă a partenerilor sociali 
în realizarea de analize şi recomandări la nivel judeţean 
- creşterea implicării agenţilor economici în realizarea CDL la nivelul unităţilor şcolare IPT 
- creşterea numărului de agenţi economici parteneri de practică în fiecare unitate şcolară 

Rezultate măsurabile:  
- recomandări ale membrilor CLDPS cu privire la dezvoltarea reţelei şcolare de la nivelul 
judeţului în concordanţă cu prevederile PLAI şi PRAI 
- număr de agenţi economici implicaţi în realizarea CDL la nivelul unităţilor şcolare, în 
realizarea stagiilor de pregătire practică pe bază de Convenţie conform Legii, în certificarea 
competenţelor profesionale în cadrul examenelor de certificare 

Acţiuni planificate Rezultate măsurabile Termen de realizare Responsabil 

1. Realizarea de 
şedinţe CLDPS în 
vederea realizării de 
recomandări de 
dezvoltare a IPT din 
judeţ 

- nr. procese verbale 
încheiate cu 
recomandări pentru IPT 

De 3 ori pe an şcolar ISJ Ilfov 

2. Realizarea de 
schimburi de 
experienţă între 
CLDPS Ilfov şi alte 
CLDPS din ţară 

- nr. de schimburi de 
experienţă realizate 

De 3 ori pe an şcolar ISJ Ilfov 

3. Monitorizarea 
parteneriatului dintre 
unităţile şcolare şi 
agenţii economici 

- harta parteneriatului 
completată la nivelul 
fiecărei unităţi şcolare 

- continuu pe 
parcursul anului 
şcolar 

Fiecare director 
IPT 
Centralizarea 
realizată la 
nivelul ISJ Ilfov 

4. Îmbunătăţirea 
calităţii şi corectitudinii 
examenelor de 
certificare a 
competenţelor 
realizate în unităţile 
şcolare prin 
participarea agenţilor 
economici la aceste 
examene 

- numărul de agenţi 
economici implicaţi în 
procesul de certificare a 
competenţelor 
- procentul de 
promovare al 
examenului de 
competenţe 

- finalul anului şcolar  Fiecare director 
IPT 
Centralizarea 
realizată la 
nivelul ISJ Ilfov 

5. Realizarea CDL în 
concordanţă cu 
cerinţele angajatorilor 
şi implicarea activă a 
agenţilor economici la 
realizarea CDL 
 
 

- numărul de CDL 
realizate în parteneriat 
- oferta de CDL a fost 
realizată la cererea 
agenţilor economici 

- începutul anului 
şcolar 

Fiecare director 
IPT 
Centralizarea 
realizată la 
nivelul ISJ Ilfov 
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Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: diminuarea bugetului ISJ Ilfov poate conduce la nerealizarea acestor 
acţiuni propuse; neimplicarea partenerilor sociali din CLDPS la realizarea unor politici 
coerente care să fie în favoarea dezvoltării locale / regionale 
- numărul scăzut de agenţi economici la nivel local care acceptă elevi în practică; 
neimplicarea agenţilor economici la solicitările unităţilor şcolare IPT; interes scăzut al 
unităţilor şcolare IPT în a căuta parteneri de practică în rândul agenţilor economici 

Obiectivul specific 1.2 – Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele 
identificate pe piaţa muncii judeţene 

Indicatori de realizare:  
- asumarea unui procent de 60% din oferta de formare iniţială prin clasa a IX-a pentru IPT  
- corelarea ponderilor pe domenii de formare profesională la ţintele propuse şi stabilite în 
urma analizelor judeţene asumate în PLAI Ilfov 
- cel puţin 80% din unităţile şcolare IPT implicate în acţiuni din cadrul unor reţele parteneriale 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Actualizarea anuală a PLAI 
pe baza nevoilor de 
dezvoltare stabilite de către 
parteneriatul social de la nivel 
regional, cu particularităţile 
judeţene 

PLAI revizuit în 
concordanţă cu 
recomandările PRAI 
Bucureşti - Ilfov 

Anual CLDPS Ilfov 
ISJ Ilfov 

2. Proiectarea anuală a 
planurilor de şcolarizare în 
concordanţă cu recomandările 
PLAI 

Conformitatea 
proiectului planului 
de şcolarizare 

Anual CLDPS Ilfov 
ISJ Ilfov 

3. PAS – uri realizate unitar la 
nivelul judeţului Ilfov pe baza 
metodologiilor de actualizare a 
documentelor programatice 
aprobate la nivel naţional care 
să respecte prevederile şi 
recomandările din PRAI şi 
PLAI 

PAS-uri realizate 
conform 
metodologiei şi 
monitorizate 
corespunzător de 
CLDPS Ilfov 

Anual CLDPS Ilfov 

4. Colaborarea în reţele 
parteneriale în vederea 
creşterii calităţii 
învăţământului profesional şi 
diseminarea de bune practici 

Implicarea unităţilor 
şcolare IPT în acţiuni 
comune realizate în 
reţele 

Pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

ISJ Ilfov 

5. Monitorizarea progresului 
înregistrat în implementarea 
PLAI Ilfov şi PAS de la nivelul 
unităţilor de învăţământ IPT 
din judeţ 

Rapoarte de 
monitorizare PLAI 

Anual, conform 
calendarului de 
monitorizare  

Consorţiul 
Regional 
Bucureşti – Ilfov 
CLDPS Ilfov 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: existenţa fondurilor pentru monitorizarea anuală a PAS; implicarea 
unităţilor şcolare în activităţi comune în cadrul unor reţele parteneriale 

Obiectivul specific 1.3 – Creşterea la nivel judeţean a ponderii participării populaţiei 
adulte la cursuri de formare profesională continuă 

Indicatori de realizare: implicarea unităţilor şcolare IPT în alte servicii în folosul comunităţii, 
de diversificare a grupurilor ţintă şi a ofertei de servicii, de implicare activă pe piaţa formării 
adulţilor, în colaborare cu întreprinderile şi alte organizaţii relevante pentru dezvoltarea 
judeţului 
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Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Acreditarea unităţilor 
şcolare IPT ca furnizori de 
formare profesională continuă 
pentru adulţi 

Un număr de 50% 
din unităţile şcolare 
IPT acreditate ca 
furnizori de FPC 
Număr de programe 
de FPC acreditate 

Finalul anului 
şcolar  

ISJ Ilfov 

2. Derularea de programe de 
formare profesională continuă 
de către unităţile şcolare IPT 
în colaborare cu agenţii 
economici 

Un număr de cel 
puţin 500 de 
persoane adulte 
formate în cadrul 
cursurilor FPC 
acreditate  

Finalul anului 
şcolar  

ISJ Ilfov 
Unităţile şcolare 
IPT din judeţ 

3. Colaborarea dintre ISJ Ilfov 
şi AJOFM Ilfov în vederea 
oferirii de programe de măsuri 
active de ocupare, în mod 
prioritar pentru absolvenţii de 
învăţământ preuniversitar, cât 
şi consilierea acestora în 
vederea inserţiei pe piaţa 
muncii 

Programe / cursuri / 
acţiuni derulate în 
parteneriat de cele 
două instituţii 

Finalul anului 
şcolar  

ISJ Ilfov 
AJOFM Ilfov 

4. Oferirea de facilităţi în 
vederea participării la cursuri 
de formare profesională 
continuă (unic întreţinător în 
familie, mame cu copii mici, 
persoane cu handicap etc.) 

Număr de persoane 
asistate 

Finalul anului 
şcolar  

Unităţile şcolare 
care oferă cursuri 
de FPC 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: existenţa fondurilor pentru acreditarea unităţilor de învăţământ IPT ca 
furnizori de FPC 

 

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din judeţ în vederea 
atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

INDICATORI DE REALIZARE: Creşterea gradului de cuprindere în învăţământ în judeţul 
Ilfov cu 20% până în 2020 

Obiectivul specific 2.1 – Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul 
judeţului în cadrul unităţilor cu învăţământ gimnazial din judeţ 

Indicatori de realizare: creşterea numărului de acţiuni derulate în unităţile de învăţământ cu 
clasele I-VIII în vederea promovării imaginii IPT din judeţ 

Rezultate măsurabile:  
- număr de acţiuni derulate 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Constituirea la nivelul 
unităţilor IPT a unui portofoliu 
cu realizările înregistrate la 
nivelul şcolii care să fie 
prezentat on line pe site-ul 
fiecărei şcoli 

Număr de unităţi IPT 
care au site-urile 
actualizate cu 
exemple de bună 
practică 

Finalul anului 
şcolar  

Unităţile şcolare 
Situaţie 
centralizată la 
nivelul ISJ Ilfov 

2. Realizarea de materiale 
promoţionale care să fie 
diseminate în şcolile generale 
în vederea creşterii vizibilităţii 

Număr de materiale 
realizate şi distribuite 

Finalul anului 
şcolar  

Unităţile şcolare 
Situaţie 
centralizată la 
nivelul ISJ Ilfov 
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IPT din judeţ 

3. Creşterea ponderii de 
absolvenţi de clasa a VIII-a 
care optează să continue 
studiile în judeţul Ilfov 

Ponderea 
absolvenţilor de 
clasa a VIII-a care 
optează la licee din 
judeţul Ilfov 

Începutul 
anului şcolar  

ISJ Ilfov 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: implicarea unităţilor şcolare în acţiuni de promovare a exemplelor de 
bună practică 

 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

INDICATORI DE REALIZARE: Toate şcolile IPT identificate ca necesar a fi dezvoltate 
asigură condiţii moderne necesare desfăşurării activităţilor didactice de formare profesională 
iniţială inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi până în 2013 

Obiectivul specific 3.1 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 

Indicatori de realizare: numărul de unităţi reabilitate în fiecare an 

Rezultate măsurabile:  
- toate unităţile şcolare au o infrastructură corespunzătoare standardelor moderne de 
pregătire profesională şi derulării optime a procesului de învăţământ până în 2020 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Asigurarea în fiecare 
unitate IPT a normelor de 
siguranţă, securitate şi igienă 
pentru elevi 

Numărul unităţilor 
IPT cu avize de 
funţionare 

Anual Unităţile şcolare 
IPT 
ISJ Ilfov 

2. Realizarea unui necesar de 
lucrări de reabilitare a 
infrastructurii la nivelul fiecărei 
unităţi şcolare 

Liste cu necesarul de 
lucrări  

Anual Unităţile şcolare 
IPT 
Situaţie 
centralizată ISJ 
Ilfov 

3. Activităţi de informare şi 
documentare în vederea 
accesării de proiecte pentru 
reabilitarea infrastructurii 
şcolare şi sensibilizarea 
actorilor relevanţi la nivel local 
pentru a depune astfel de 
proiecte 

Număr de proiecte 
depuse 

Anual Unităţile şcolare 
IPT 
Consiliile locale 

4. Colaborarea în reţele 
pentru utilizarea optimă a 
infrastructurii şcolare şi a 
atelierelor dezvoltate prin 
proiecte PHARE 

Număr  de acţiuni 
realizate în reţea 

Anual Unităţile şcolare 
IPT 
ISJ Ilfov 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: existenţa fondurilor în bugetele locale şi accesarea de proiecte de 
modernizare a infrastructurii 
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Obiectivul specific 3.2 – Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate 
şi IT în vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor 
de pregătire conform normelor în vigoare 

Indicatori de realizare: asigurarea nivelului de dotare cu echipamente de specialitate şi IT 
pentru toate unităţile IPT din judeţ până în 2020 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Realizarea unui inventar 
privind necesarul de 
echipamente necesare 
derulării optime a procesului 
de învăţământ 

Listă cu echipamente 
necesare 

Finalul anului 
şcolar  

ISJ Ilfov 

2. Identificarea surselor de 
finanţare în vederea 
achiziţionării de echipamente 

Surse de finanţare 
identificate 

Finalul anului 
şcolar  

ISJ Ilfov 
Consiliile locale 

3. Realizarea achiziţiei de 
echipamente 

Echipamente 
achiziţionate  

Anual ISJ Ilfov 
Unităţile şcolare  

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: existenţa fondurilor prin proiecte care pot conduce la achziţionarea de 
echipamente 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor 
umane din unităţile şcolare IPT din judeţul Ilfov 

INDICATORI DE REALIZARE: Toate cadrele didactice din IPT au parcurs stagii de formare 
în vederea perfecţionării pentru adaptarea la noile cerinţe în predare – învăţare – evaluare şi 
în concordanţă cu cerinţele în continuă schimbare a pieţei muncii din judeţ 

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

Indicatori de realizare: toate cadrele didactice din IPT vor participa la cel puţin un curs de 
formare profesională până în 2020 

Rezultate măsurabile: număr de cadre didactice formate 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Realizarea de programe de 
formare profesională continuă 
a cadrelor didactice în 
colaborare cu agenţii 
economici pentru actualizarea 
competenţelor de specialitate, 
cu accent pe noile tehnologii 

Programe realizate 
în parteneriat cu 
agenţii economici 

Anual  ISJ Ilfov 
Unităţile şcolare 

2. Derularea programelor de 
formare 

Programe derulate Anual  ISJ Ilfov 
Unităţile şcolare 

3. Schimburi de experienţă 
derulate între cadre didactice 
din reţelele parteneriale 

Acţiuni de schimb de 
experienţă derulate 

Anual  ISJ Ilfov 
Unităţile şcolare 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: implicarea agenţilor economici în realizarea de programe de formare 
pentru cadrele didactice; conştientizarea necesităţii participării la cursuri de formare a 
cadrelor didactice 

Obiectivul specific 4.2 – Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului 
restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei 
şcolare 

Indicatori de realizare: cadrele didactice din IPT care sunt în perspectiva intrării în 
restrângere de activitate vor participa la cursuri de reconversie profesională pentru a rămâne 
în sistem şi pentru o mai bună mobilitate în cadrul modulelor predate, realizabile până în 
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2020 

Rezultate măsurabile:  
- număr de cadre didactice participante la cursuri de reconversie profesională 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Anticiparea evoluţiei 
cadrelor didactice la nivelul 
IPT din judeţul Ilfov şi 
planificarea unor măsuri pe 
termen lung pentru 
optimizarea procesului de 
învăţământ 

Set de indicatori 
stabiliţi şi cuantificaţi 
în vederea stabilirii 
viitoarelor restrângeri 
de activitate şi 
necesitatea 
reconversiei 
profesionale pentru 
cadrele didactice din 
judeţ 

Anual  ISJ Ilfov 

2. Implicarea unui număr mare 
de cadre didactice în cursuri 
de reconversie profesională 
derulate prin proiecte 
europene în vederea scăderii 
costurilor implicate 

Depunerea de 
proiecte cu finanţare 
europeană pentru 
reconversie 
profesională 

Anual ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 

3. Creşterea mobilităţii 
ocupaţionale a profesorilor 

Programe de 
formare a cadrelor 
didactice în vederea 
obţinerii unor 
certificate care să le 
ofere posibilitatea 
predării a cât mai 
multe module din 
domenii diferite 

Anual Universităţi 
CCD Ilfov 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: interesul cadrelor didactice de a participa la aceste programe şi 
proiecte de dezvoltare a carierei în vederea asigurării mobilităţii profesionale a lor 

 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi 
orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

INDICATORI DE REALIZARE: Toţi elevii din IPT, cu precădere cei aflaţi în clasele terminale 
au participat la cel puţin o şedinţă individuală de consiliere 

Obiectivul specific 5.1 – Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de 
consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional 

Indicatori de realizare: toţi elevii din clasele terminale vor participa la consiliere individuală 
anual până în 2020 

Rezultate măsurabile: număr de elevi consiliaţi 

Acţiuni planificate 
Rezultate 

măsurabile 
Termen de 
realizare 

Responsabil 

1. Colaborarea dintre CJRAE 
Ilfov şi CMBRAE în vederea 
proiectării şi implementării unui 
sistem unitar pentru consilierea 
elevilor în alegerea traseului 
profesional 

Metodologie unitară de 
realizare a consilierii 

Până la finalul 
anului şcolar  

CJRAE Ilfov 
CMBRAE 
ISJ Ilfov 

2. Realizarea unui instrument 
unic de chestionare a elevilor 
în vederea orientării şcolare 

Chestionar realizat Până în 
primavara 
anului  

CJRAE Ilfov 
CMBRAE 
ISJ Ilfov 

3. Realizarea de materiale 
informative cu privire la 

Materiale 
informaţionale 

Semestrial CJRAE Ilfov 
CMBRAE 
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specificul unor ocupaţii 
relevante la nivel judeţean / pe 
fiecare domeniu de pregătire 
profesională în colaborare cu 
agenţii economici 

ISJ Ilfov 
Parteneri sociali 

4. Realizarea unei campanii 
anuale de consiliere şi 
orientare profesională a 
elevilor  

Campanie derulată Semestrial CJRAE Ilfov 
ISJ Ilfov 

5. Realizarea unui studiu de 
inserţie socio-profesională a 
absolvenţilor IPT 

Studiu realizat Semestrial CJRAE Ilfov 
ISJ Ilfov 

Resurse: locale sau din cadrul unor proiecte finanţate din fonduri structurale 

Precondiţii şi riscuri: realizarea unor instrumente coerente în vederea consilierii elevilor; 
implicarea agenţilor economici în consilierea elevilor 

 

 
2.1.12 Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor privaţi de instruire din zonă 

 
           Observaţiile fac referire doar la profilurile specifice Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru‖ 
Brăneşti. 
Învăţământ de stat: 

o Colegiul Silvic ,,Bucovina‖– Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava; 
o Colegiul Silvic – Gurghiu, judeţul Mureş; 
o Colegiul Silvic ,,Pădurea Verde‖ – Timişoara, judeţul Timiş. 
o Colegiul Silvic ,,Transilvania‖ – Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud; 

 
 
 

2.2 ANALIZA MEDIULUI  INTERN 
 

       În anul şcolar 2016 - 2017 au fost înscrişi 132 elevi cu vârste cuprinse între  
15 - 19 ani şi 191adulţi. 

2.2.1 Predarea şi învăţarea 
 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 
catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei 
catedre, întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 
 

PUNCTE TARI: 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii 
pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele 
diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor ); 

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

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate 
mai bune la învăţătură; 

  70% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte 
catedre); 

 80% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 
împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul 
catedrelor); 

 85% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 
testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform 
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rapoartelor catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea 
învăţării în proporţie de 60% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de 
lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). 

 Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi absolvire a şcolii profesionale 
(sursa: statisticile şcolii); 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 
didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi 
judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

 30% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor 
didactice în procesul de predare, iar 68% acordă bine şi foarte bine  (sursa- 
chestionare elevi); 

 70% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi 
comportamentul cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare 
elevi); 

 
          PUNCTE SLABE:  
 

 Numărul mic de manuale la clasele a XI-a şi a XII-a (dovezi:rapoarte catedre); 

 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a 
elevilor (dovezi: rapoarte catedre); 

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

deficienţe în învăţare; 

 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 
elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară 
a elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după 
nevoile fiecăruia; 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţămîntul obligatoriu, ceea ce a 
dus la un număr mare de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată; 

 Rezultate  foarte slabe la examenul de bacalaureat. 
 
Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru  
             asigurarea calităţii; 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte  
              individuale de învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de 
             învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării  
             prin paşi mici; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe 
              elev; 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem A.E.L.; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare  
              a înregistrărilor; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de  
              predare- învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru  
             a determina creşterea motivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu 
             o pregătire iniţială mai bună; 
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 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea 
              scăderii absenteismului si prevenirii abandonului; 

 Programe de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat. 
  

2.2.2 Materiale şi resurse didactice 
 
PUNCTE TARI: 

         •  S-a înfiinţat Centrul de Documentare şi Informare; 
         •  Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 18 235 volume (anexa 7), 
            95 % dintre elevii şcolii au fişe la bibliotecă (sursa : statisticile şcolii); 
         •  S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice moderne: 
            videoproiectoare, fleep-chart, laptop (dovezi: fişele de gestiune); 
         •  Existenţa laboratoarelor de: informatizare, fizică, chimie/biologie; 
         •  Dotări pentru laboratoarele de fizică, chimie/biologie (dovezi: fişele de  
              gestiune); 
 

PUNCTE SLABE: 
         •   Baza materiala la aria curriculară ,,Tehnologii‖ este foarte săracă. 



 
 

2.2.3 Rezultatele elevilor 
2.2.3.1 REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENELE DE BACALAUREAT ŞI ABSOLVIRE ÎN PERIOADA 2000 -2016 

Anul 
şcolar 

Nivelul Inscrişi Promovaţi cu medii între: Respinşi Procentul 
de 

promovabilitate 
Total 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00- 7,99 8,00-8,99 9 -  10 

 
2004-2005 

Liceal 97 97 - - 58 30 9 - 100,00% 

SAM 47 47 - 21 23 3 - - 100,00% 

PL 30 30 - - 22 8 - - 100,00% 

TOTAL 174 174 - 21 103 41 9 - - 

 
2005-2006 

Liceal 104 104 - 4 92 6 2 - 100,00% 

SAM 48 48 - - 25 23 - - 100,00% 

PL 33 33 - - 16 17 - - 100,00% 

TOTAL 185 185 - 4 133 46 2 - - 

 
2006-2007 

Liceal 120 120 - 24 57 32 7 - 100,00% 

SAM 83 83 - - 76 6 - - 100,00% 

PL 23 23 - - 10 13 - - 100,00% 

TOTAL 225 225 - 24 143 51 7 - - 

 
2007-2008 

Liceal 121 121 - 17 98 6 - - 100,00% 

SAM 68 68 - - 27 38 3 - 100,00% 

PL - - - - - - - - 100,00% 

TOTAL 189 189 - 17 125 44 3 - - 

 
2008-2009 

Liceal 127 127 - 27 62 27 11 - 100,00% 

SAM 49 49 - - 25 24 - - 100,00% 

PL - - - - - - - - 100,00% 

TOTAL 226 226 - 27 87 51 11 - - 

 
2009-2010 

Liceal 133 114 - 7 69 38 -  86,00% 

SAM 24 24 - - 13 11 -  100,00% 

PL 52 52 - - 29 23 -  100,00% 

TOTAL 209 190 - 7 111 72 -  - 

2010-2011 Liceal 151 151 55 62 4 - - - 50,86% 

PL 42 42 - 41 1 - - - 100% 

TOTAL 193 193 55 103 5 - - - - 

2011-2012 Liceal 113 113 12 9 - - - - 8,57% 

PL 27 27 - 26 1 - - - 100% 

TOTAL 140 140 67 35 1 - - - - 
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2.2.3.2 REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
 
 
 

Nr 
crt 
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1 Edu 
ca 
ţie 

fizic
ă 

2 2 2 2 3 3 0 0 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 

2 Ma 
te 

ma 
tică  
şi 

ştii 
nţe 

- 1 1 1 1 2 0 0 0 - 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 1 1 - 1 2 2 

3 Om 
şi 
so 
ci 
e 

tate 

- - 1 - 1 1 0 0 0 - - 1 - 1 1 1 0 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

4 Dis 
ci 
pli 
ne 
de 
sp. 

5 3 3 3 2 1 0 1 0 5 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 8 3 1 0 1 2 

2012-2013 Liceal 64 23 8 12 3 - - - 28,3% 

TOTAL 64 23 8 12 3 - - - 28,3% 

2013-2014 Liceal 38 5 - 3 - 1 1 24 17,2% 

TOTAL 38 5 - 3 - 1 1 24 17,2% 

2014-2015 Liceal 63 26 - 21 2 3  37 42,86% 

TOTAL 63 26 - 21 2 3  37 42,86% 

2015-2016 Liceal 30 30 - 9 4 1   46,66% 

TOTAL 30 30 - 9 4 1   46,66% 



 
PUNCTE TARI: 
 

   Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

   La liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte  
                       scăzut, între 2-3%;  

  40% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau  
                       postliceal. 

 
PUNCTE SLABE: 
 

   Absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul  
                       obligatoriu (sursa: evidenţele şcolii privind absenţele); 

   Numeroase medii la purtare sub 8 (la şcoala de arte şi meserii),  
                       datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate, conform  
                       regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare. 
 

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor 
 

PUNCTE TARI: 
 

   Existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

   Existenţa unui psiholog şcolar şi a unui Cabinet de consiliere 
                       psihopedagogică; 

   Existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii  
                       şi organizaţii : Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică,  
                       angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie,  
                       Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;  

  86% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, 
                      sursa- chestionar elevi; 

   98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte  
                       şi sunt mulţumiţi de colaborarea realizată între aceştia şi echipa  
                       managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei ( sursa: chestionar  
                       părinţi). 

 
PUNCTE SLABE: 
 

    Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 
 

2.2.5 Asigurarea calităţii 
 
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei 

educaţionale din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde 
cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la 
procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar  
2008-2009, având în vedere cadrul naţional de asigurare a Calităţii – document din proiectul 
pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, 
constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice  prin 
elaborarea Planului operaţional privind  asigurarea calităţii şi a Planului operaţional 
privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii, documente 
incluse în PAS. 
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2.2.6 Resurse fizice 
 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: 1 corp clădire  şcoală,1 corp clădire 
cămin, cantină. 
             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 
            -săli de clasă – 10  
            -laboratoare - 2 din care: 1 fizică, 1 chimie/ biologie 
            -cabinete- 3 din care: 2 informatică, 1 silvicultura  
 

 
Domeniul 

Nr. 
elevi 

Cabinete -  
laboratoare 

Săli de clasă Baza sportivă 

Supr. 
(m2) 

m2 / 
elev 

Supr. 
(m2) 

m2 / elev Supr. 
(m2) 

m2 / 
elev 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

 
169 

 
216 

 
1,27 

 
 

489 

 
 

1,32 

 
 

1000 

 
 

2,74 

Matematica - 
Informatica 

196 108 0,55 

TOTAL ELEVI 370 

            
           Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar  
              2013-2014: 
            - 2 cabinete care dispun de: 50 Pentium IV + 2 servere şi 2 imprimante; 
            - centrul de documentare şi informare: 2 laptop-uri,  6 Pentium IV, 6 imprimante,  
              2 copiatoare; 
            - cabinete directori - 2 Pentium IV, 2 imprimante; 
            - secretariat 1 Pentium IV, imprimantă, 2 copiatoare ; 
            - şefi arii curriculare 4 Pentium IV, 4 imprimante 
            - contabilitate 1 Pentium IV, 1 imprimanta; 
            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară 1 Pentium IV, 1 copiator; 
            - 4 LCD – uri; 
            - 2 aparat video-proiecţie. 
        Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la  
Internet 24 ore pe zi.  Şcoala dispune de cont de  e-mail (secretariat@colegiulsilvicbranesti.ro). 
MECTS a implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL 
oferă posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne şi gestionarea 
bazelor de date. 
       Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de modernizare şi dotare (sursa: statisticile 
financiare ale şcolii) ; 
     Tot mobilierul şcolii şi căminului este nou; 

 Începând cu anul şcolar 2002 serviciile secretariat şi contabilitate au fost dotate cu 
calculatoare şi soft-ware specializat, achiziţionate din resurse extrabugetare (sursa : evidenţe 
financiare). 

 
2.2.7 Resurse umane 

 
        Personalul şcolii este format din 18 cadre didactice; 
         Dintre profesorii şcolii, 9 au gradul didactic I, 4 gradul didactic II,  3 definitivatul şi 2 
sunt debutante; 

În rândul cadrelor didactice din şcoală există: 1 profesor metodist al  
Inspectoratului Şcolar Judeţeam Ilfov, un reprezentant în Consiliul Consultativ, 4 formatori 
locali; 
        Întregul personal administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, 
prestând servicii de calitate. 
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2.3 ANALIZA DE STARE REALIZATĂ LA NIVEL INSTITUŢIONAL 
 

ANALIZA SWOT 
 

DOMENIUL 
DE 
REFERINTA 

RESURSE UMANE 

S 1.  Personalul didactic calificat 100% 
 2. Personal didactic si auxiliar cu gradaţie de merit:1 
 3. Personal didactic titular: 94,6% 
 4. Profesori cu grad didactic I: 9 
 5. Profesori cu grad didactic II: 4 
 6. Profesori  cu definitivat : 3 
 7. Profesori debutanţi: 2 
 8. Număr mare de cadre didactice cu experienţă dobândita la  
     cursuri de formare şi perfecţionare. 
 9. Şase formatori locali, autori de manuale de specialitate si de 
     programe şcolare. 
10.Participarea la cursuri de formare continua a unui număr mare de 
     cadre  didactice. 
11.Aparatul administrativ are o structura buna, fiind acoperite toate   
     cerinţele. 
12.Elevii sunt în mare parte motivaţi pentru o buna pregătire  
     profesională. 

W 1.  Număr mare de cadre didactice şi elevi care fac naveta  
2.  Concurenţa cu salariile din alte sectoare de  activitate 
3.  Conservatorismul unor cadre didactice la : centrarea activităţii didactice pe 
      nevoile  elevului, informatizarea învăţământului,etc 
4.  Slaba implicare a familiei in viaţa şcolii 

O 1.Atragerea unui număr mai mare de elevi  prin reânfiinţarea  
   specializării  tehnician in silvicultura si exploatai forestiere. 

T 1.Plecarea cadrelor specializate in domenii mai bine plătite 
2. Situaţia financiara determina absolvenţii învăţământului obligatoriu să se 
    angajeze . 
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DOMENIUL 
DE 
REFERINTA 

RESURSE MATERIALE 

S 1. Sume importante alocate pentru dotarea si mobilarea laboratoarelor si   
    cabinetelor 
2. Reţele de calculatoare conectate la INTERNET  
3. Pepinieră silvică didactică  
4. Parc dendrologic  
5. Fond de vânătoare  
6. Dotarea cu cămin şi cantină  

W 1 . Lipsa unei săli de sport  
2.  Lipsa unui cabinet medical  
3.  Dotarea slabă a cabinetelor de specialitate  
4.  Lipsa unui mijloc de transport pentru practica de specialitate 

O 1.Finalizarea lucrărilor la sala de sport 

T 1. Plecarea cadrelor specializate in domenii mai bine plătite 
 2. Situaţia financiara determina absolvenţii învăţământului obligatoriu să se 
     angajeze 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENIUL 
DE 
REFERINTA 

RESURSE INFORMATIONALE 

S 1. Bibliotecă şcolară  cu peste 18 000 de volume  
2. Abonamente la diverse publicaţii   
3. Reţele de calculatoare conectate la INTERNET  
4. Dotarea cu telefon, fax, copiator, aparatură audio-video  
5. Personal angajat pentru CDI 

W 1. Inexistenţa instituţiilor culturale la nivel de comunitate  
2. Standarde culturale slabe la nivelul comunităţii locale  
3. Fonduri insuficiente  

O 1. Creşterea numărului de întâlniri cu părinţii  
2. Creşterea numărului de achiziţii de carte tehnică  
 

T 1. Numărul redus de titluri de carte de specialitate 
2. Imposibilitatea controlării şi trierii calitative a exploziei informaţionale  
3. Scăderea interesului părinţilor pentru şcoală  
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2.4 REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ 
DEZVOLTARE 

 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ  

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată  
    pe elev  

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare 
                    profesională 

 Îmbunătăţirea accesului la informare  

 Dezvoltarea educaţiei la cerere  - formarea profesionalã a adulţilor 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional  
                 al Calităţii (în special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată  
                 de calculator, educaţie la cerere) 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi  
                 din medii defavorizate. 

 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării  
                europene 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de 
                elaborare proiecte şi programe; 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional.  
                    promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Consilierea părinţilor 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare. 
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Partea a 3-a PLANUL OPERAŢIONAL 
3.1. OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII 

Obiectiv 1:  
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale. 

Ţinte:  

 Menţinerea numărului de absolvenţi cu calificări de nivel 4 în anul 2020 şi reducerea cu 80% a absenţelor 

 Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2017 faţă de 2016 

 Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2017 

Context:  
Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Silvic „Theodor Pietraru‖  au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, 
băieţi şi fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită. Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi. Şcoala dispune de bază materială şi personal didactic 
calificat necesar asigurării şcolarizării absolvenţilor de nivel 4 
Cadre didactice din şcoalã au participat la activităţi de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale Numãr de elevi   Anual Consilier educativ 
Diriginţi 

Ocolul Silvic 100 lei Extrabuge 
tară 

plicarea chestionarelor prin care se 
vor stabili pentru toţi elevii şcolii, 
stilurile individuale de învăţare. 
Elaborarea şi implementarea 
strategiilor de învăţare pentru a 
răspunde stilurilor individuale de 
învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev: 
-programe speciale de recuperare 
pentru elevii cu nivel scăzut al 
pregătirii iniţiale,  
- programe speciale de pregătire a 
elevilor în vederea participării la 
concursuri şi olimpiade şcolare 

Toţi elevii vor  completa 
chestionarele privind  
identificarea stilurilor 
individuale de învăţare 
 
 
 
 
Toţi elevii identificaţi prin 
testele iniţiale, vor 
beneficia de programe 
speciale de pregătire 

 Anual 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

  Diriginţi 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
Consiliul elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primãria 
comunei 
Brăneşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabuge 
tară 

Aplicarea chestionarelor de audit 
pentru promovarea educaţiei incluzive 
şi elaborarea unui plan de măsuri 
pentru promovarea principiilor 
incluziunii 

100% din principii sunt 
atinse 

Permanent Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Cadre didactice 
 

Elevi. 
părinţi, alţi 
factori 
educaţionali 

10 000 lei Extrabuge 
tară 
Sponsori 
zare 
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Asigurarea condiţiilor optime de 
formare în învăţămâtul profesional şi 
tehnic prin : 

- Reabilitarea si modernizarea şcolii, 
căminului şi  cantinei; 
- Continuarea lucrărilor la sala de 
sport; 
- Transformarea spaţiilor existente în 
cabinete si laboratoare de cultură 
generală şi specialitate 
-  Dotarea cabinetelor si a 
laboratoarelor cu tehnica si 
echipamente corespunzătoare 
cerinţelor actuale de formare 
profesională  

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor 
didactice 

 
 
 
2016 
 
 
 
Permanent  
 
 
2017 

 
 
 
 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ministerul 
Integrării 
Europene 
CNDIPT 
Primăria 
 
 

 
 
 
 
 
1 000 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finanţare 
nerambur 
sabilă 
Finanţare 
extrabuge 
tară 
Primãria 
comunei 
Brăneşti 

Obiectiv 2:  
Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Ţinte: 

 Servicii de calitate oferite de şcoală 

 Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ 

Context: 
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică 
responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   
Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient 
adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoalã necesitã îmbunãţãţiri. În 
comunicarea profesor-elev predominã stilul autoritar, este puţin încurajatã comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 
50 % dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale. Aparatura şi 
echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, şi din cabinetele de biologie, dendrologie, vânătoare, topografie, dendrometrie au o vechime 
de peste 20 de ani, fiind într-o stare avansată de uzură.  
Biblioteca şcolii dispune de un numãr de 18 000  volume,  fiind necesară completarea fondului de carte. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Diseminarea informaţiilor privind 
cadrul asigurării calităţii în educaţie  
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei structuri 
funcţionale din şcoală   
    
  Realizarea planului operaţional 
privind asigurarea calităţii educaţiei 
 

EEvvaalluuaarreeaa  iinniiţţiiaallăă  ((  nneevvooiillee  eelleevviilloorr,,  

sspprriijjiinnuull  nneecceessaarr,,  ssttiilluurrii  ddee  îînnvvăăţţaarree,,  

ccuunnooşşttiinnţţee,,  eexxppeerriieennţţăă  şşii  aabbiilliittăăţţii  

aanntteerriiooaarree,,  cceerriinnţţee  ddee  eevvaalluuaarree  ))    
Realizarea programelor de recuperare 
şi consolidarea cunoştinţelor şi 
deprinderilor acţionale, în scopul 
creşterii performanţelor şi evitării 
eşecului şcolar; 
 
Aplicarea de chestionare cadrelor 
didactice, pentru identificarea nevoilor 
de dezvoltare profesională 
Cursuri de formare pentru întreg 
personalul didactic privind aplicarea 
curriculum-ului, a metodelor de 
învăţare centrată pe elev şi a 
metodelor alternative de evaluare; 
Implementarea metodelor active de 
învăţare şi a metodelor alternative de 
evaluare; 
Adaptarea stilului de predare şi a 
strategiilor la particularităţile şi nevoile 
de învăţare şi de comunicare 
specifice grupurilor de elevi sau/şi 
colectivului cu care se lucrează. 

 
 
 
 
 
 
Planuri manageriale 
 
Obţinerea de informaţii 
referitoare  la nevoile de 
instruire, educaţie şi 
formare 
Iniţierea şi derularea 
unor programe de 
consultaţii, meditaţii şi 
pregătire 
suplimentară/diferenţiată 
 
 
 
60 % din personalul 
didactic participă la 
cursurile organizate pe 
metode active de 
învăţare şi a metodelor 
alternative de evaluare 
 
 
 
 
90 % din cadrele 
didactice aplicã metodele 
active de învãţare 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
Anual în luna 
octombrie  
 
Anual  în luna 
octombrie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual în 
septembrie  
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
 
 
 
Cadre didactice 
Şefi comisii 
metodice 
Şefi compartimente 
Consiliul de 
administraţie 

CCoommiissiiaa  ddee  

aassiigguurraarree  aa  ccaalliittăăţţiiii 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice 
Responsabilul cu 
perfecţionarea 
cadrelor didactice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IŞJ Ilfov 
CCD Ilfov 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabuge
tară 



 100 

Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-învăţare, în 
scopul : 
-stimulării interesului elevilor pentru 
studiu şi pentru disciplină; 
-încurajării şi aprecierii elevilor pentru 
participarea directă şi activă la 
desfăşurarea orelor didactice; 
-valorificării cunoştinţelor de cultură 
generală ale elevilor în predarea 
noţiunilor specifice; 
-dezvoltării capacităţii de 
autoevaluare şi interevaluare a 
performanţelor şi a atitudinii faţă de 
profesor şi colegi,  
-stimulării şi valorificării spiritului 
competiţional şi potenţialului creativ al 
elevilor . 
 
Desfãşurarea lecţiilor în sistem AEL; 
   
 
 
 
Perfecţionarea personalului 
administrativ (secretariat, 
contabilitate, 
administraţie) în vederea folosirii 
tehnicii de calcul şi a  softului 
specializat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% din conţinuturile 
programei şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-
ului specializat -AEL  
 
80% din personalul 
angajat în servicii de 
secretariat şi 
contabilitate vor  opera 
pe calculator 

 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 

Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Bibliotecarul şcolii 
 
 
 
Toate cadrele 
didactice 
Şefi compartimente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alţi furnizori de 
formare 
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Obiectiv 3:  
Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera  

Ţinte:  

 Cel puţin  2/3 dintre absolvenţi se vor integra pe piaţa forţei de muncă în domeniul de calificare absolvit 

 Reducerea abandonului şcolar cu 20% în 2017 faţă de anul 2016 

Context:   
 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 
informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze ce ofertă 
educaţională este mai potrivită (ţinând cont de capacităţile elevului), care sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Implicarea activă a diriginţilor în 
combaterea absenteismului, a 
delincvenţei şi a actelor de indisciplină 
 
Consiliere elev-părinte privind 
creşterea interesului acordat 
procesului instructiv-educativ şi  
alegerea carierei  
 
 
 
Realizarea orientării şcolare prin lecţii 
vizită 

 Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar 
 
 
 
 
 Furnizarea datelor legate 
de cerere şi tendinţele 
înregistrate pe piaţa forţei 
de muncă  

Permanent 
 
 
 
Lunar 
 
 
 
 
 
 
Semestrial 

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
Diriginţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diriginţii 

Parteneri sociali 
 
 
 
Pãrinţi  
 
 
 
Centru de 
asistenţã 
psihopedagogicã  
Agenţi economici 

2 000 lei Extrabuge
tară 

Editarea semestrială a unui ―Buletin 
informativ‖   
 

Informarea elevilor, 
părinţilor, partenerilor 
economici  

Semestrial,  în 
fiecare an până 
în 2020 

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
Diriginţi 

AJOFM, parteneri 
economici 

2 000 lei Extrabuge
tară 

 Consilierea elevilor din clasele a X-a 
în vederea continuării formării pentru 
nivelul 3 de calificare. 
 
  
Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 
absolvenţi ai claselor a VIII-a şi 
popularizarea planului de şcolarizare 
prin:  

Cel puţin 95% dintre 
elevii claselor a X-a vor 
continua formare de nivel 
de nivel 3 până în 2017 
  
Creşterea numărului de 
opţiuni 1 pentru Colegiul 
Silvic „Theodor Pietraru‖ 
la admitere 2010   

Câte două 
activităţi pe 
semestru până 
în 2020 
 
Anual în lunile 
noiembrie şi 
mai  
 

Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
 
 
Consiliul de 
administraţie 
Consilier educativ  
Diriginţi 

AJOFM, parteneri 
economici, ISJ 
 
 
 
Centrul de 
asistenţã 
psihopedagogicã  
 

2 000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrabuge
tară 
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-lansare oficialã a ofertei (spectacol), 
-organizarea acţiunii „ Porţi deschise‖,  
-prezentare ofertã în şcolile generale, 
 -publicitate în mass-media, 
- participarea la acţiunea „Târgul 
educaţional‖. 
 
Realizarea unui studiu cu privire la 
motivele neprezentării elevilor în clasa 
a IX a  
Actualizarea paginii Web a şcolii 

 
 
 
 
 
 
 
Anual în luna 
octombrie  
 
permanent 

 
 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerială a 
şcolii 
Responsabil pagină 
web 
Consiliul elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ISJ Ilfov 
Clubul copiilor 
CCD Ilfov‖ 
Centrul de 
asistenţã 
psihopedagogicã 
ISJ Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
1 000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
Extrabuge
tară 
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Obiectiv 4:  
Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  

Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017 cu minim 50% 

 Creşterea numărului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 25% în 2017 faţă de 2016. 

Context:  
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice să înregistreze o creştere economică reală în intervalul de 
timp 2008-2013. Pentru domeniul Silvicultură, conform Nomenclatorului de calificări, şcoala ar putea pregăti forţă de muncă  de nivel 3. 
Retehnologizarea întreprinderilor potenţialilor parteneri impune însuşirea de către elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse 
umane şi materiale necesare formării tinerilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Elaborarea şi implementarea unei 
proceduri de identificare a cererilor de 
pe piaţa muncii, inclusiv a meseriilor 
nou solicitate şi a meseriilor 
nesolicitate 
 
 
 
 
 

- Procent ridicat de 
absolvenţi care îşi 
găsesc un loc de muncă 
în domeniul de calificare 
absolvit; 
- Rata de succes a 
acestora calculată pe 
fiecare calificare în parte 
(număr de persoane ce 
activează după un an de 
angajare/ număr total 
persoane angajate); 

 
 
 
 
 
Sfârşitul anului 
şcolar  

Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
 

Agenţii 
economici cu 
care şcoala 
derulează 
parteneriate 
 
AJOFM - Ilfov 

2 500 lei Extrabuge
tară 
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Elaborarea planului de şcolarizare 
2013-2014 în corelaţie cu cererile 
pieţei muncii şi susţinerea aprobării în  
CLDPS. 
Organizarea unei sesiuni de informare 
privind abilităţile cheie pentru agenţi 
economici-parteneri 
 
 
 
Întocmirea planului operaţional pentru 
activităţi de tranziţie  de la şcoală la 
locul de muncă  

 
 
 
Cel puţin 10 parteneri 
economici participă la 
sesiunea de informare. 
 
 
 
 

Inserţie profesională 
 

 
 
 
Anual  luna 
septembrie  
 
 
 
 
 
Anual 

 
 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerială 

 
 
 
2 parteneri  
economici 
importanţi, ISJ, 
responsabilii 
comisiei 
metodice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
 
 
5 000 lei 

 
 
 
 
Extrabuge
tară 
 

Constituirea unor echipe mixte 
şcoală-agent economic, şcoală-
universităţi  pentru înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare sau după 
admitere în învăţământul superior 

Cel puţin 95% rată de 
succes pentru fiecare 
calificare la 1 an de la 
angajare şi pentru cei 
care continuă studiile 

Anual în  luna 
septembrie 

Consiliul de 
administraţie 

Parteneri 
economici 
angajatori, , 
Consiliul elevilor 
Asociaţia 
Comitetului de 
Părinţi, 
universităţi 

500 lei Extrabuge
tară 

Obiectiv 5:  
Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor 

Ţinta:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2017 faţã de 2016. 

 Creşterea numãrului de adulţi ce apeleazã la serviciile de formare profesionalã, în vederea asigurãrii flexibilitãţii forţei de muncã cu 25 % în 2017 faţã 
de 2016 

Context:  
La nivelul zonei Muntenia existã structuri parteneriale privind învãţãmântul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial 
cuprinde un larg spectru: unitãţi şcolare, societãţi comerciale, comitet de pãrinţi, administraţie publicã localã, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţã 
psihopedagogicã. 
Principala problemã înregistratã este faptul cã agenţii economici şi pãrinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare 
redusã în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor. Ţinând cont de oportunitãţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor 
economici care activeazã în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonalã în elaborarea ofertei educaţionale pentru învãţãmântul profesional şi 
tehnic. 
De asemeni, se impune îmbunãtãţirea colaborãrii cu Comitetul de pãrinţi şi autoritãţile locale. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie 
să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Identificarea partenerilor, agenţi 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare 

Numãr de Contracte de 
colaborare încheiate 
 

Anual  luna 
decembrie 

 Echipa 
managerială a şcolii 

AJOFM 1 000 lei Extrabuge
tarã 

Dezbateri cu agenţii economici pe 
următoarele teme: 
- unitãţi de competenţã prevãzute 
în Standardele de Pregãtire 
Profesionale 
-elaborare  şi adaptare CDL la 
condiţiile locale 
-efectuarea instruirii practice a 
elevilor în cadrul unitãţilor 
partenere; 
-organizarea de lecţii tip „vizitã 
didacticã‖ pentru continua 
informare privind modernizarea şi 
retehnologizarea unitãţilor 
economice; 
- susţinerea şcolii cu sponsorizãri 
financiare şi materiale; 
-acordarea de burse pentru elevii 
cu rezultate deosebite ; 
Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele interne de 
colaborare  

Inventarierea abilitãţilor cerute 
de agenţii economici  din 
perspectiva reactualizãrii 
SPP-urilor; 
 
Asigurarea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii absolvenţilor 
 
Programe CDL 
 
Credite obţinute de elevi 
pentru modulele din programa 
şcolarã; 
 
 
 
Creşterea calităţii actului 
educaţional 

 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 Echipa 
managerială a şcolii 
 
 
 
Reprezentanţi ai  
agenţilor economici 
parteneri 
 
Cadre didactice de 
specialitate 
 
 
 
 
Cadre didactice de 
specialitate 
Echipa managerială 
 

Agenţii 
economici 
 
 
  
 
AJOFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unităţi şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 000 lei 

Extrabuge
tară 
 

Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele de colaborare între 
şcoli la nivel extern 
Organizarea acţiunilor cu caracter 
extraşcolar în parteneriat cu 
instituţii şi organizaţii locale pe 
teme de: sãnãtate, culturã, 
drepturi ale copilului, ecologie, 
protecţia mediului; 

Creşterea calităţii actului 
educaţional 
 
Numãr de acţiuni 
 
 
 

Anual 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 
 

Comitetul de 
pãrinţi 
DSP Ilfov 
Poliţia Brăneşti 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 000 lei 
 

Fondul 
comitetulu
i de pãrinţi 
Extrabuge
tarã 
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3.2 ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ 
 3.2.1 Managementul  instituţional  

 
OBIECTIVE 
 

1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de 
învăţământ cu finalitate ce vizează  buna pregătire profesională 

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - 
educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 
organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 

4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 
6. Asigurarea imaginii instituţionale 

     Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de 
învăţământ din anul şcolar 2015-2016. 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, numirea 
coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare, 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea 
atribuţiilor membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului 
şedinţelor de lucru 

 Organizarea colectivelor metodico-ştiinţifice şi a 
Comisiei diriginţilor, cu fixarea liderilor acestor structuri 
organizatorice. 

 Organizarea activităţilor catedrelor/ comisiilor metodice 
şi elaborarea unor programe subordonate planului de 
acţiune al şcolii. 

 Revizuirea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 
2012-2017. 

Septembrie  
Septembrie  
 
 
 
Septembrie  
 
 
Septembrie  
 
 
Octombrie  
 
 
 
Octombrie  
 
 

Echipa managerială 
 
Echipa managerială şi 
Consiliul Profesoral 
 
 
Echipa managerială 
 
 
Echipa managerială 
 
 
Consiliul de 
administraţie 
Echipa managerială 
Şefii comisiilor 
metodice 
Echipa de realizare  

Raport de activitate 
 
Proces verbal 
 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
Planuri 
operaţionale 
 
P.A.S. 
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 Acordarea sprijinului financiar ―Bani de liceu‖  
 

 Acordarea burselor elevilor 
 
 
 

 Asigurarea cu manuale pentru învăţământul obligatoriu, 
anul de completare şi ciclul superior al liceului.  
 
 

 Numirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca 
şi Comisiei Tehnice de Aparare impotriva Incendiilor., 
elaborarea planului de măsuri conform normelor legale în 
vigoare. 
 
 

 Întocmirea fişei postului pentru personalul nou angajat şi 
reactualizarea celei vechi pentru personalul deja existentl  

 
 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare în conformitate cu noul 
curriculum şi cu principiile psiho-pedagogice aferente. 
  

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an 
şcolar şi completarea lor în conformitate cu reglementările 
în vigoare  

 Reactualizarea şi validarea regulamentului intern 
 
 

 Atragerea de resurse extrabugetare: sponsorizări, 

 
 
Octombrie  
 
 
 
 
 
 
Octombrie  
 
 
 
Octombrie  
 
 
 
 
 
Octombrie  
 
 
 
Septembrie  

 
 
 
Septembrie  

 
 

Septembrie  
 
 
Permanent 
 

 
 
Directorul şi Comisia 
de analiză a dosarelor 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
Şefii comisiilor 
metodice,  
Documentaristul, 
 
Echipa managerială 
Comisia de sănătate şi 
securitate în muncă şi 
apărare împotriva 
incendiilor 
 
Directorul, Consiliul de 
administraţie, şefii de 
compartimente 
 
Echipa managerială 
Comisia de orar 
 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
Comisiilor metodice 
Comisia de 
reactualizare RI 
 
Echipa managerială 
 
 

 
 
 
Tabelul de 
centralizare a 
datelor 
Proces verbal 
Bază de date  
 
Bibliotecă 
 
 
 
Dosar Comisie 
SSM. şi AII. 
 
 
 
 
Fişa postului 
 
 
 
Procese verbale 
 
 
 
Dosare catedre 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Planuri 
operaţionale 
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închirieri de spaţii, prestări servicii, practica 
productivă,proiecte de finanţare internă şi externă. 
 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de 
invăţământ 

 Reactualizarea paginii web a şcolii 
 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Elaborarea ofertei curriculare CDL şi consultarea 
elevilor şi părinţilor 

 Popularizarea ofertei şcolare  

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-
media 

 
 
 
Noiembrie  
 
 
Anual 
 
Noiembrie  
 
Mai  
 
Permanent 

 
 
Directorul, Contabilul 
şef 
 
Echipa managerială, 
Consiliul profesoral, 
Consiliul de 
administraţie 
Consiliul pentru 
curriculum 

 
 
Liste de inventar 
 
 
Pagina web 
 
Plan de 
şcolarizare 
Mijloace mass-
media 

 
3.2.2 Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 
 
OBIECTIVE: 
 

1. Sensibilizarea Primăriei comunei Brăneşti, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ. 
2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de reparaţii: 

- lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în căminul intenat; 
- modernizarea şi utilarea cantinei; 
- achiziţionarea de autoturisme pentru realizarea  Modulului de conducere auto şi de mijloace de transport în comun pentru eficientizarea orelor de 
pregătire practică (transport către şi de la locul de efectuare a practicii). 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 
 

 Se vor solicita de la Consiliul Local Brăneşti şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov resurse de finanţare a 
trei investiţii absolut necesare: 

- reparaţii capitale la localul şcolii, 
- modernizarea laboratoarelor de specialitate,  
- finalizarea lucrărilor la sala de sport 

Permanent 
 
 
 
 
 

Directorul, 
Administratorul financiar 
şef, Administratorul de 
patrimoniu 
 
 

Adrese de solicitare  
Procese verbale 
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 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea 
materialelor utilizate la instruirea practică 

 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în 
conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de 
învăţământ  

 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare 
efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiului de 
învăţământ 

 Realizarea de venituri extrabugetare din activităţi de 
formare profesională ( cursuri de clificare a adultilor ) 

Permanent 
 
 

Permanent 
 
 

Permanent 
 

Permanent 

Directorul, şefii de 
comisii metodice,  
 
Documentaristul,  

 
Directorul, 
Administratorul 
 
Directorul, şefii de 
comisii metodice 

 
3.2.3 Procesul instructiv-educativ 
 

OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional 
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile procesului 

de învăţământ. 
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
 

Termen de realizare 
 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 
 

 Implicarea activă a Consiliului Profesoral şi a Consiliului 
de Administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ 
prin îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al 
întrunirilor celor două structuri 

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea 
calităţii actului educativ 

 

 Implicarea factorilor educaţionali,a Consiliului Profesoral 
şi a Consiliului Administrativ în actul de analiză a 
procesului de învăţământ 

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în 
conformitate cu noile cerinţe ale curriculum-urilor  

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire 
intensivă cu elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi 

Permanent 
 
 
 

Conform planului 
operaţional pentru 

reţele de colaborare 
Permanent 

 
 

Începuturile 
semestrelor 

 
Permanent 

 

Consiliul de administraţie 
 
 
 

Echipa managerială 
 
 

Echipa managerială 
 
 

Şefii catedrelor, directorii 
 
 

Directorul şi şefii de 
catedre  

Procese verbale 
 
 
 

Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 

 
 
 

Planificări 
calendaristice 

 
Programe de 

pregătire 
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concursurile sportive 

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în 
vederea recuperării golurilor şi atingerea unui nivel 
minim necesar promovării 

 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 
 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare 
a examenelor naţionale 

 Comunicarea metodologiei de admitere în ciclul superior 
al liceului 

 

 Respectarea graficului din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenelor pe nivele de calificare  

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
examenelor naţionale şi a olimpiadelor 

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a 
rezultatelor şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor 
de remediere a neajunsurilor 

 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de 
pregătire al elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a 
numărului minim de note la fiecare disciplină de studiu şi 
prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, testele 
de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, 
excursii tematice 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea 
unui design instrucţional şi a unor strategii de predare-
învăţare-evaluare cu un înalt grad de profesionalism 

 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru 
măsurarea competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor 
elevilor în vederea compatibilizării pregătirii lor cu 
standardele naţionale şi europene 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare 
centrate pe elev conform planului operaţional 

 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă 

 
Decembrie 

 
Semestrul II 

 
Semestrul I 

 
Permanent 

 
 
 

Noiembrie  
 

Permanent 
 

Permanent 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 

Permanent 
 
 
 

Conform planului 
operaţional 

 
 

Permanent  

 
Şefii de catedre 

 
Directorul 

 
Comisiile de examene 

 
Comisiile de examene 

 
 

Directorul şi şefii de 
catedre 

 
Echipa managerială 

 
Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării 
 
 

Directorul 
Comisia de asigurarea 

calităţii 
 
 
 

Comisia de asigurare a 
calităţii 

 
 

Comisia de asigurare a 
calităţii 

 
 

Echipa managerială 
 
 
 

Directorul  

 
Programe de 
recuperare 

Procese verbale 
 

Procese verbale 
 

Procese verbale 
 
 

Programe de 
pregătire 

 
Teste predictive 

 
Programe de 
îmbunătăţire 

 
 

Rapoarte periodice 
 
 
 
 
 

Fişe de observare 
a lecţiei 

 
 

Portofoliile cadrelor 
didactice 

 
 

Caietele de 
practică ale elevilor 
Fişe de observare 

a lecţiei 
Rezultatele 
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la achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 

 Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în sistemul 
activ de predare-evaluare realizat prin AEL 

 Implicarea cadrelor didactice în eficientizarea participării 
la olimpiade şi concursuri şcolare prin creşterea calităţii 
rezultatelor 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

  

 
 
 

Permanent  
 
 
 

Responsabil formare 
continuă 

Şefii comisiilor metodice 
 
 

Comisia diriginţilor 
 

examenelorde 
competenţe 

Monitorizarea 
absolvenţilor 
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3.2.4 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
 

OBIECTIVE 
 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 

 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii 
educative la nivelul claselor  
 

 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică 
mai eficient în activitatea de consiliere didactică şi 
profesională a elevilor  
 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 
specifice vârstei şi sexului  

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 
 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este 
cazul şi informarea corectă a acestora despre situaţia 
şcolară şi frecvenţa copiilor lor  

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 
excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea 
nemijlocită a părinţilor 

 Realizarea programelor de educaţie juridică, 
antiinfracţională, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov şi Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Ilfov 

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă 

Septembrie  
 
 
Permanent 
 
 
 
Permanent 
 
Conform planului 
CES 
Octombrie, 
 
Conform planului 
operaţional  
 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
 

Consilier educativ 
Diriginţii 
 
Consilier educativ, 
şeful comisiilor 
diriginţilor pe ani de 
studii şi diriginţii  
Directorul 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
Consilierul educativ 
 
 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 
 
 
 
Consilierul educativ 

Procese verbale 
 
 
Planuri de 
activitate 
 
 
Portofolii diriginţi 
 
Programe de 
consiliere 
Procese verbale 
 
 
Albume 
Procese verbale 
 
Programe 
Protocoale 
 
 
 
Programe 
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psihopedagogică  

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale 
elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, 
bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare  

 Evaluarea periodică a  modului în care elevii păstrează 
bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  
 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 
civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, 
a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de 
igienă  

 Editarea anuală a revistei şcolare ,,SILVA‖ 
 
 

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea 
calităţii actului educativ 

 Implicarea activă a elevilor în reactualizarea paginii web 
a şcolii 
 

 Participarea la diverse conursuri şcolare şi extraşcolare  

Permanent 
 
Permanent 
 
 
 
Pe parcursul anului 
şcolar 
 
Conform planului 
operaţional pentru 
reţele de 
colaborare 
 
Conform graficelor 

Psihologul şcolar 
Directorul, diriginţii şi 
comitetele de părinţi 
 
Diriginţii 
 
Diriginţii 
 
 
 
Directorul şi diriginţii 
 
 
Echipa managerială 
 
 
Consilierul educativ 
 
Consilierul educativ 
 

Protocoale 
 
Observare directă 
 
Observare directă 
 
 
 
Revista şcolară 
 
 
Protocoale de 
colaborare  
 
Pagina web 
 
Diplome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

3.2.5 Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 
 

OBIECTIVE 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea AEL; 
4. Participarea permanentă a cadrelor didactice la cursuri de perfecţionarepentru atingerea minimului de credite. 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 

de realizare 
Persoane  

care răspund 
Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate 
apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei  

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor 
moderne de învăţare-centrată pe elev 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante 
prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare 
ale CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 
programului SEI şi folosirea sistemului AEL; 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerului 
colegiului şi a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de 
perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la ―Tribuna 
învăţământului‖, ―Reviste de pedagogie‖ etc. 

 Perfecţionarea personalului didactic auxiliar (secretariat, 
contabilitate), serviciul administrativ în vederea folosirii tehnicii 
de calcul şi a  softului specializat. 
 

Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Conform graficului de 
interasistenţe şi 
asistenţe 
 
Permanent 

 
Permanent 
 
Permanent 

Directorulşi şefii de 
catedre 
Directorul şi şefii de 
catedre 
Directorul 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I şi definitivat 
 
Şefii de catedre 
 
Şefii de catedră 
 
Directorul şi şefii de 
catedre 
 
 
Documentaristul 
 
Directorul  
 
Directorul 

Mape profesori 
 
Baza de date 
formare 
continuă 
 
Fişă de 
observaţie a 
lecţiei 
 
Certificate  
 
 
Fişe asistenţă 
 
 
 
Fişe bibliotecă 
 
Publicaţii 
 
Certificate 
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3.2.6 Activitatea de sănatate şi securitate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi apărare civilă 
 
OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
3. Reglarea activităţii aferente segmentului sanatate si securitate in munca, aparare impotriva incendiilor si aparare civila 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în 
muncă şi a comisiei de aparare impotriva incendiilor 
 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi 
semnarea proceselor verbale în conformitate cu legislaţia 
în vigoare  
 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în 
vederea prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru 
intervenţii reale  
 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în 
caz de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale 
de pompieri şi apărare civilă 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului 
din instituţie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii 
vizită, teme la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, 
Grupul de pompieri 
 

Septembrie  
 
 
Conform planului 
operaţional 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
 
Conform graficului 
 
 
Permanent 
 
 
Conform planului 
operaţional 

Directorul şi comisia 
 
 
Responsabil CSSM 
Comisia AII şi 
directorul 
 
Comisia AII, directorul, 
admisnistratorul 
 
Directorii şi 
administratorul 
 
Echipa managerială 
administratorul 
 
Responsabil CSSM 

Decizii de 
constituire a 
comisiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosar CSSM 
 
Dosar CTPSI 
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3.2.7 Plan operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii 
  
OBIECTIVE 
 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

 
Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi 
aspiraţiilor 

Plan managerial  
 

Octombrie  Echipa 
managerială 

 
Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea 
principalilor actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea 
calităţii: preşedintele Comisiei de asigurare 
a calităţii 

 Stabilirea Comisiei pentru asigurarea 
calităţii, rol: monitorizează desfăşurarea 
tuturor activităţilor, este responsabilă de 
îndeplinirea procesului de autoevaluare. 

 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe 
arii curriculare. 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de 
catedre), care realizează observări 
sistematice ale activităţii de predare-
învăţare. 

 

Toţi membrii instituţiei sunt 
responsabili de asigurarea 
calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septembrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
 
CEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procese 
verbale ale 
şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
 
Decizii de 
constituire a 
catedrelor şi 
de numire a 
şefilor de 
catedră 
 
Decizia 
deconstituire a 
comisiei 
responsabile 
cu asigurarea 
calităţii 
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3. Diseminarea informaţiei: 

 Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală 
privind asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate catedrele a mapelor 
cu noutăţi care cuprind programe şcolare, 
curriculum şi SPP. 

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a 
principiilor calităţii şi descriptorilor de 
performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a criteriilor de 
evaluare şi a graficelor observărilor 
(asistenţe şi interasistenţe la lecţii). 

  Discutarea modului de interpretare a 
criteriilor. 

Informarea tuturor 
membrilor personalului 
privind asigurarea calităţii 

Octombrie   Echipa 
managerială 
 
CEAC 
 
Şefii de catedre 
 

Mape noutăţi 
 
Procese 
verbale ale 
şedinţelor de 
catedră 
 
Grafice de 
asistente 

4. Elaborarea strategiei de observare:  

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului 
de predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi 
interasistenţe la lecţii. 

 

Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii 
clare pe baza cărora se 
pot stabili punctele tari şi 
punctele slabe 

Octombrie  Echipa 
managerială 
CEAC 
Echipa de 
observatori 

Fişa de 
observare a 
lecţiei 
 
Grafice de 
asistente 

5. Monitorizare - realizarea observaţiilor 
 

Stabilirea punctelor tari şi 
a punctelor slabe 

Conform 
planificării 

Echipa 
managerială 
Echipa de 
observatori 

Fişe de 
observare  
 

6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la 
nivelul fiecărei catedre, conform fişelor de 
observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi 
slabe constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 
implementat şi continuu 
îmbunătăţit 

 
Iunie  
 
 
 
Septembrie  

 
Echipa 
managerială 
CEAC 
 

 
 
 
Documente 
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3.2.8 Plan operaţional pentru activităţile de tranziţie de la şcoală la locul de muncă 
 
OBIECTIVE  

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoane 
care răspund 

Factori de 
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu 
calificările necesare pe piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, 
corespunzător domeniilor de pregătire 
profesională ale şcolii 
     • Elaborarea Curriculum-ului în dezvoltare 
locală (CDL), documente în acord cu 
consultarea agenţilor economici reprezentativi 
din zonă 
      • Fundamentarea planului de şcolarizare, în 
acord cu cererea de calificări de pe piaţa muncii 

Adaptarea curriculum-lui 
în dezvoltare locală 
(CDL) elaborate , la 
condiţiile agenţilor 
parteneri 
 
Plan de şcolarizare 
stabilit în acord cu 
cererea de calificări de 
pe piaţa muncii 

 
Septembrie  
 
 
 
Octombrie  
 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadrele 
didactice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
- Gradul de interes 
a partenerilor 

 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
Inspectora
tul Şcolar 
Judeţean 
Ilfov 

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi practică 
pentru formarea profesională a elevilor, în 
condiţii care să le asigure atingerea 
performanţelor profesionale şi să le faciliteze 
integrarea la locul de muncă   
     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 
didactice, cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie 
şi dobândirea de către elevi a competenţelor 
tehnice necesare viitorului loc de muncă 

- utilizarea în procesul de predare-învăţare 
a metodelor activ-participative (învăţare centrată 
pe elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 

 
 
Protocoale de 
colaborare încheiate cu 
agenţi economici, pentru 
toate  domeniile de 
pregătire 
 
 
Protocoale de 
colaborare încheiate cu 
agenţi economici, pentru 
toate  domeniile de 
pregătire 

 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 

- Lipsa de interes 
sau/şi a 
partenerilor, a 
elevilor 
- Evoluţie 
defavorabilă a 
pieţei muncii 
- Situaţia 
economică la nivel 
local şi naţional 
economiei 
regionale 
- Cererea de 
produse  

Regia 
Naţională 
a 
Pădurilor 
cu subuni 
tăţile ei 
 
 
 
Direcţiile 
Silvice 
judeţene 
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abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev 
          - realizarea unor materiale de învăţare-
evaluare, adaptate unor metode didactice 
eficiente şi moderne   
          - utilizarea a metodelor alternative de 
evaluare (autoevaluarea)  
 
 
 
 
     • Desfăşurarea activităţilor de instruire 
practică a elevilor în spaţii dotate corespunzător 
şi în condiţii similare viitorului loc de muncă: 
ateliere şcoală şi agent economic, 
corespunzător domeniului de pregătire 
profesională 
 - formarea comisiei responsabile cu 
activitatea de SSM şi AII 
          - realizarea instructajului şi completarea 
fişelor individuale de protecţie a muncii  a 
elevilor, cu folosirea metodelor interactive de 
realizare a instructajului ce vizează şi evaluarea 
cunoştinţelor elevilor 
           - întocmirea graficelor  de desfăşurare a 
activităţilor de instruire practică curentă şi 
comasată 
 - încheierea de protocoale de colaborare 
(parteneriate) cu agenţii economici la care se 
vor desfăşura  activităţile de instruire practică 
 - repartizarea elevilor la agenţii economici 
 - monitorizarea activităţilor de instruire 
practică a elevilor de către cadre didactice ale 
şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor economici  
     • Participarea elevilor la concursuri şcolare 
     •Organizarea simulării examenelor finale de 

 
Dobândirea de către 
elevi a competenţelor 
pentru abilităţi cheie şi 
tehnice specializate, 
corespunzător 
Standardelor de 
Pregătire Profesională 
 
 
Dobândirea de către 
elevi a priceperilor şi 
deprinderilor practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premii la concursurile 
şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
graficelor 
Decembrie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
 
 
Cadrele 
didactice  

- Direcţiile de 
dezvoltare a (ale 
agentului 
economic) pe plan 
local sau regional 
- Competitivitatea 
agenţilor 
economici, în 
funcţie de normele 
de calitate 
- Retehnologizarea 
şi restructurarea 
unor unităţi 
economice 
-Implementarea 
normelor de 
protecţia mediului 
- Migrarea forţei de 
muncă 
-Calitatea 
managementului 
Factori cu 
influenţă pozitivă: 
- Participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri de 
formare  
 
 
 
 
 
 
 
- Participarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocoalele 
Silvice 
Agenţi 
economici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directorul 
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absolvire  
 
     • Monitorizarea absolvenţilor 

 
 
Mai  

 
 
Diriginţi 

elevilor la olimpiade 
şi concursuri 
şcolare 

 
 
 
 
 

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind 
cariera 
    • Consilierea elevilor pentru buna orientare 
privind cariera, în scopul responsabilizării  
elevului privind propria formare şi atingerii 
performanţelor profesionale  
 
 
 
     • Participarea elevilor la simularea unor 
interviuri în vederea angajării 
     • Participarea elevilor la târguri de job-uri 
(„Bursa locurilor de muncă‖) la care să fie 
prezenţi reprezentanţi ai agenţilor economici 
    • Asigurarea unei baze de date care să 
cuprindă situaţia locurilor de muncă vacante şi 
documentele necesare angajării 
    • Consilierea elevilor din clasele a X-a, privind  
continuarea formării la nivelul 4 de calificare 

 
 
90% dintre absolvenţi 
vor fi pregătiţi pentru o 
survolare activă a pieţei 
forţei de muncă 
 
 
 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe 
piaţa muncii 
 
 
 
 
 
90% dintre elevii claselor 
a X-a vor continua 
studiile pe nivelul 4 

 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Sfârşitul 
anului şcolar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Echipa 
managerială 
 
Consilier 
educativ 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 

- Gradul de  interes 
al elevilor pentru 
propria formare 
 
- Consilierea de 
către diriginţi 
 
 
 
 
- Interesul tot mai 
mare a 
angajatorilor faţă 
de studiile 
angajaţilor 
  

 
 
Agenţii 
economici 
parteneri  
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3.2.9. Plan operaţional pentru activităţile de învăţare centrate pe elev 
 

OBIECTIVE 
• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria 

formare 
 • Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
 • Promovarea învăţării incluzive 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

 

Persoana/ 
persoane 

care 
răspund 

Factori de  
influenţă 

1. Proiectarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor 
de învăţare, cu implicarea 
activă a elevilor în propriul 
proces de formare – 
învăţare centrată pe elev  
 
- desemnarea unui 
Coordonator pentru activităţi 
de învăţare centrate pe elev 
- organizarea unor cursuri de 
formare,  în colaborare cu 
Casa Corpului Didactic,  
pentru diseminarea 
informaţiilor privind învăţarea 
centrată pe elev 
- identificarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor fiecărei 
clase şi stabilirea stilului 
dominant al clasei 

- 80 % din personalul didactic 
participă la cursuri organizate pe 
metode active de învăţare 
- 100% dintre elevi completează 
chestionare pentru determinarea 
stilului de învăţare  
- înţelegerea de către elevi a 
modulului care îi ajută să înveţe 
cel mai bine   
- transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi  
- lecţii cu activităţi centrate pe elev 
- participarea activă şi eficientă  a 
elevilor la lecţii 
- petrecerea în mod plăcut şi cu 
succes a timpului la şcoală 
- responsabilizarea elevilor asupra 
propriei formări 
 

- planificări ale 
activităţilor didactice, 
proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev 
- chestionare pentru 
determinarea stilului de 
învăţare 
- formulare pentru planul 
de lecţie 
- formular pentru analiza 
propriilor practici 
- formular pentru tema 
de lucru 
- adeverinţe ale cadrelor 
didactice, prin care se 
atestă participarea la 
cursuri de formare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie  
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
care au 
participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  
Cadrele 
didactice 

- disponibilitatea 
cadrelor 
didactice de a 
desfăşura lecţii 
cu activităţi 
centrate pe elev 
- gradul de 
implicare şi 
antrenare a 
elevilor pentru 
participarea la 
lecţii 
- interesul 
manifestat de 
elevi pentru 
propria formare 
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- stabilirea strategiilor de 
învăţare, care corespund cel 
mai bine stilurilor individuale 
de învăţare ale elevilor 
- întocmirea proiectelor de 
lecţii cu activităţi centrate pe 
elev 
- pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 
- organizarea şi desfăşurarea 
de lecţii cu activităţi de 
învăţare centrate pe elev la 
toate clasele, cu sarcini 
diferite de învăţare pentru 
cele trei stiluri de învăţare: 
vizual, auditiv şi practic 
 - utilizarea metodelor active 
în procesul învăţării: lucrul în 
grupuri mici şi perechi, jocul 
de rol, studiul de caz, 
brainstormingul 
- aplicarea metodelor 
alternative pentru evaluare: 
autoevaluarea,  proiectul 
individual şi în grup, 
portofoliul 
- evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice 
adecvate stilurilor individuale 
de învăţare 
- desfăşurarea lecţiilor în 
sistem AEL 
 
 
 

- 95% din cadrele didactice aplică 
metodele active de învăţare 
- situaţii de învăţare în care elevii 
se vor simţi în largul lor şi vor avea 
încredere în strategia didactică 
folosită de profesor 
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi 
şi competenţe tehnice dobândite 
de către aceştia, corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesionale 
- dezvoltarea la elevi a stilului 
preferat de învăţare 
- găsirea celei mai potrivite căi de 
a învăţa 
- creşterea eficienţei  învăţării  
- 10% din programele şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-ului 
specializat AEL 
 

- proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe 
elev, cu sarcini 
diferenţiate pe stilurile 
individuale de învăţare 
ale elevilor 
- materiale şi resurse de 
învăţare adecvate 
stilurilor de învăţare ale 
elevilor: fişe de 
documentare, fişe de 
lucru, teste, fişe de 
evaluare, fişe de 
observare, proiecte şi 
miniproiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent  

 
Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice 
care au 
participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev   
 

- disponibilitatea 
cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea 
strategiilor 
didactice care să 
corespundă  
stilurilor 
individuale de 
învăţare ale 
elevilor 
 
Factori cu 
influenţă 
pozitivă: 
- participarea 
cadrelor 
didactice la 
cursuri  de 
formare  
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2. Construirea unui mediu 
de învăţare accesibil 
pentru toţi elevii, cu 
asigurarea de şanse egale  
 
• asigurarea condiţiilor egale 
de acces la programele de 
învăţare pentru toţi elevii şi 
sprijinirea acestora pentru 
propria formare 
     - identificarea elevilor cu 
un nivel scăzut de pregătire 
     - asigurarea sprijinului 
specializat pentru învăţare: 
personal didactic bine 
pregătit 
•  adecvarea mediului de 
învăţare, nevoilor individuale 
ale elevilor 
     - asigurarea unui mediu 
fizic potrivit pentru învăţare: 
săli de clasă, cabinete de 
specialitate, ateliere-şcoală, 
bibliotecă ş.a. 
 

- îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 
 
 
 
- toţi elevii identificaţi având un 
nivel scăzut de pregătire vor 
beneficia de programe speciale de 
pregătire 
 
- progres în pregătire 
 
 

- programe de învăţare 
individuale care să 
asigure progresul şi 
învăţarea 
 
- programe de învăţare 
pentru elevii care 
participă la concursuri 
şcolare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

Echipa 
managerială 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice 
care au 
participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  
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3.2.10 Planul operaţional pentru activităţile de dezvoltare a managementului şcolar 
  
OBIECTIVE 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 
2. Creşterea profesionalismului personalului 
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
 
2. Distribuirea sarcinilor  
 
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie şi distribuirea 
sarcinilor 
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii 
în anul şcolar 2014- 2015 
5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi 
comisiilor 
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii 
departamentelor, comisiilor şi comitetelor 
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la cursuri de 
formare 

Septembrie  
 
Septembrie  
 
Septembrie  
 
Septembrie  
 
 
 
Permanent 

Echipa managerială 
 
Directorul 
 
Echipa managerială 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
 
Echipa managerială 
 

Organigrama 
 
Procese verbale ale 
şedinţelor Consiliului 
de Administraţie 
 
 
 
Decizii  
Fişa postului 
 
Certificate 
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 3.3 Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare cu întreprinderi şi alţi factori interesaţi  
3.3.1 Planul operaţional pentru reţelele interne de colaborare (între şcoli) 

 
CONTEXT:  
 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei 
reţele de colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  
 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi 
elevii şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de 
a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 
 
OBIECTIVE: 
1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 
2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 
3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 
4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională; 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 

realizare 
Persoana/persoane 

care răspund 
Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor 
din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele interne de colaborare; 
- Semnarea contractelor de colaborare între 
partenerii reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a 
activităţilor, responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui  
feed-back de calitate. 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie  

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

 
 
ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 
prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 
comunicări ştiinţifice; 
- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi 
profil sau de profile diferite, menite să faciliteze 
dezvoltarea de idei noi; 

90 % din cadrele 
didactice ale şcolii se 
perfecţionează prin 
activităţi ştiinţifico – 
metodice comune; 
Soluţionarea de 
probleme comune ale 
cadrelor didactice  

 
Conform planificării 
Permanent 
Permanent 
 
 
Octombrie  
 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Responsabilul cu 
formarea continuă a 
cadrelor didactice 
Cadrele didactice 

 
ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
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- Constituirea unui forum de discuţie privind 
problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice 
aparţinând unor structuri similare. 

2.  Participarea la activităţi cu caracter 
concurenţial în vederea obţinerii performanţei 
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 
- Olimpiadele şcolare. 

 
Cresterea cu 30% a 
numărului de elevi 
pregătiţi pentru 
competiţie 
Creşterea nivelului 
performanţei elevilor cu 
20%; 

 
 
 
Conform planificării 
 
 
 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

 
ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
 

Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 
umanitar si de voluntariat menite să-i 
pregătească pe aceştia  pentru viaţă şi inserţie 
socială 

Creşterea interesului 
pentru 15% din elevii 
neimplicaţi încă în astfel 
de activităţi 

 
 
Conform planificării 

Echipa managerială 
Consilierul educativ 
Cadrele didactice 

ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
 

3. 4.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
- Participarea elevilor la simularea unor interviuri; 
- Participarea elevilor la târguri de job-uri; 
- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor 
cu profile similare care să cuprindă situaţia 
locurilor de muncă vacante şi documentele 
necesare angajării 
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, 
în scopul responsabilizării  elevului privind propria 
formare şi atingerii performanţelor profesionale 
(cabinet de consiliere şi orientare profesională) 
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 

 
 
Inserţia a minim 80% 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
Creşterea numărului de 
absolvenţi pregătiţi 
pentru abordarea vieţii şi 
survolarea activă a pieţei 
forţei de muncă 

 
 
Conform planificării 
Noiembrie  
(cu reactualizare 
permanentă) 
Permanent 
 
 
 
Permanent 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar  
Cadrele didactice 

 
 
Alte şcoli  
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3.3.2 Planul operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern (principalii parteneri externi) 
 
CONTEXT:  
 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, 
diversificat şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in 
proces. Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute 
(socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul 
elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern 
contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.  
 
OBIECTIVE: 
1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 
2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 
reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la 
nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 
 
 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie  

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

 
 
Ocolul silvic 
Brăneşti 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de 
dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 
- identificarea agenţilor economici şi a 

potenţialului acestora, în strânsă legătură cu 
domeniile de pregătire profesională ale şcolii; 

- formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe 

 
 
  
 
Cifră de şcolarizare 
aprobată şi realizată 
 
 

 
 
 
 
Octombrie  
 
Permanent 
 

 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 
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creative cerute pe piaţa forţei de muncă; 
- stimularea învăţării active; 
- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea 

de calificări de pe piaţa muncii; 

 
95 % din absolvenţi sunt 
mobili şi adaptabili la 
cerinţele pieţei muncii 

Permanent 
 

3. Asigurarea transparenţei în formarea 
profesională 

- realizarea  CDŞ-urilor şi CDL-urilor în acord cu 
nevoile şi aşteptările agenţilor economici 
parteneri; 

- consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 

- desfăşurarea activităţilor de instruire  practică 
―acasă‖ la potenţialul angajator (parţial sau total) 

 
 
 

Octombrie  Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 

ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
Agenţi 
economici  
Comitetul de 
părinţi 

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 

- Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi 
maturizare personală atins de elevi la finalul clasei 
a VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare; 

- Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 
pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan 
personal şi profesional; 

- Asigurarea accesului echitabil la oferta 
educaţională a elevilor, indiferent de ruta de 
formare profesională aleasă; 

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale 
de dezvoltare pentru continuarea studiilor sau 
inserţia profesională; 

- Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată 
de elevi privind schimbările sociale, economice, 
politice, şi tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile 
de profesii de pe piaţa muncii; 

 
 
 
Minim 70% din 
absolvenţi sunt inseraţi 
cu succes pe piaţa 
muncii  

 
 

Septembrie  
 
 

Permanent 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Conform 
planificării 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolar al 
municipiului 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 
Agenţi 
economici  
AJOFM 
Comitetul de 
părinţi 
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3.4  Planul de dezvoltare profesională a personalului didactic 

 

Acţiuni Rezultate 
aşteptate 

Termen Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 
finantare 

Perfecţionare prin 
obţinere definitivat 
şi grade didactice 

Număr de cadre 
didactice cu 
definitivat şi grade 
didactice 

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J. Ilfov 
CCD Ilfov 
Universităţi de 
profil 

2 000 Extrabugetară 

Activităţi metodice 
în cadrul catedrei 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Şef comisie metodică  1 000 Extrabugetară 

Activităţi metodice 
în cadrul comisiilor 
metodice la nivel 
judeţean 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 

 

1 000 Extrabugetară 

Participare pe 
discipline la 
Consfătuirile anuale 
şi Cercuri 
pedagogice 
semestriale 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

ISJ Ilfov 
CCD Ilfov 

 

1 000 Extrabugetară 

 

3.5  Finanţarea planului 
 

 Surse de finanţare : 
 

 Consiliul local al comunei Brăneşti; 

 Surse extrabugetare;  

 Fonduri ale Comitetului Reprezentativ al Parintilor; 

 Finanţare nerambursabilă din fonduri structurale europene; 

 Bugetul republican. 
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3.6 Opţiuni / ţinte strategice 
 

 
a) Dezvoltarea curriculară 
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii prin introducerea de noi specializări(științe socilae și instructor sportiv – fotbal), având 

în vedere diminuarea constantă a planului de școlarizare 
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor. 
 Se vor dezvolta în cadrul Curriculumului la Decizia Locală(CDL) discipline opţionale 

precum: 

- învăţarea informaticii; 
- tradiţii şi obiceiuri locale; 
- studierea unei limbi străine; 
- practicarea unui sport; 
- educaţia pentru sănătate; 
- educaţia pentru viaţa de familie; 
- orientare şcolară şi profesională; 
- educaţie pentru mediu; 
- educaţie civică; 
- educaţie rutieră. 
-  

 Se vor organiza spectacole artistice cu prilejul unor date calendaristice precum: 
- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 
- 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii; 
- Sfârşitul lunii decmbrie – Crăciunul; 
- În fiecare primăvară – Paştele; 
- Ziua dragostei la români – Dragobetele; 
- Sfârşitul anului şcolar. 

 Organizarea concursurilor pe discipline de învăţământ, a examenelor naţionale conform 
metodologiei stabilite la nivel naţional şi judeţean. 

 Dezvoltarea permanentă a Centrului de Documentare şi Informare cu ajutorul bibliotecii şcolare, a enciclopediilor multimedia şi nu 
în ultimul rând al internetului. 

 Fiecare cadru didactic să realizeze în fiecare an şcolar un proiect. 
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b) Dezvoltarea resurselor umane: 
 Asigurarea cu cadre didactice pentru specializările nou autorizate științe socilae și instructor sportiv – fotbal 
 Asigurarea în fiecare an şcolar pentru fiecare cadru didactic din şcoală, a cel puţin 50 de ore de formare şi perfecţionare. 
 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active folosind calculatorul în activitatea didactică. 
 Crearea unui climat de muncă pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a atinge performanţa dorită. 
 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, de grup. 
 Oferte pentru învăţarea muncii la calculator de către cadrele didactice. 
 Informarea şi formarea cadrelor didactice în domeniul tradiţiilor şi a culturii locale. 
 Pregătirea elevilor pentru olimpiade şcolare şi examene. 
 Programe speciale pentru elevii buni şi elevii problemă. 
Ca obiective strategice: reducerea către zero a ratei abandonului şcolar, realizarea consilierii şi orientării vocaţionale pentru fiecare 
elev în parte, asigurarea unităţii şcolare cu personal calificat şi titular. 

 
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
 Identificarea surselor extrabugetare de finanţare, pentru dotarea cabinetului de discipline socio – umane și a sălii de sport. 

 Utilizarea  fondurilor  extrabugetare conform priorităţilor  stabilite  în proiectul unităţii şcolare. 
 Oferirea spaţiilor pentru diverse activităţi, agenţilor economici, în condiţiile legii. 
 Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii în şcoala. 
 Asigurarea funcţionalităţii: puctului sanitar pentru elevi, a bazei sportive, a aparaturii. 
 Achiziţionarea unor softuri educaţionale. 
 Achiziţionarea unor materiale informative care se referă la tradiţiile şi obiceiurile locale. 
 Achiziţionarea unor aparate audio – video, necesare pentru activităţile cultural artistice. 

 Achiziţionarea cu ajutorul elevilor a exponatelor de cultura populară locală pentru amenajarea expoziţiilor de etnografie şi 
istorie locală. 

 Amenajarea bazei sportive prin realizarea unui strat de bitum şi recondiţionarea / 
refacerea stâlpilor metalici. 

 Amenajarea gardului şcolii. 
 

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
 Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere; 
 Se vor stabilii relaţii permanente cu: 

o Consiliul Local; 
o Biserică; 
o Familiile elevilor; 
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 Perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice localităţii. 

 Participarea personalului   didactic la diferite proiecte de dezvoltare comunitară (recensământ, comisii electorale, proiecte de 
dezvoltare comunitară etc.). 

e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a: 
 ofertei curriculare; 
 calificării şi prestigiului personalului didactic; 
 bazei materiale a şcolii; 
 modului în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii; 

 
f) Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor (potenţiali): 
 Promovarea ofertei educaționale la școlile din județele limitrofe pentru specializările științe socilae și instructor sportiv – fotbal 
 Atragerea şi menţinerea în şcoală a tuturor copiilor de vârstă şcolară. 
 Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii. 
 Organizarea de concursuri: reciclarea materialelor, achiziţionarea de obiecte populare vechi pentru muzeul şcolii etc. 
 Fiecare cadru didactic să prezinte un proiect realizabil până la finele anului şcolar. 

 

3.7  Planuri operaţionale 

Sunt mijloace prin care vor fi atinse ţintele strategice, respectând opţiunile strategice într- o perioadă de un an. 

Pentru a trece la întocmirea planurilor operaţionale, va trebui să alcătuim mai întâi câteva tipuri de programe / priorităţi: 

1. Programul de dezvoltare curriculară: 

- subprogramul de reconsiderare a managementului şcolii la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor şi al asigurării 
calităţii în educaţie; 

- subprogramul de introducere și promovare a noilor specializări științe socilae și instructor sportiv – fotbal 

- subprogramul de reconsiderare a disciplinelor opţionale în concordanţă cu necesităţile actuale de educaţie şi cu necesităţile 
comunităţii (învăţarea informaticii, tradiţii şi obiceiuri locale, studierea unei limbi străine, practicarea unui sport, educaţia pentru 
sănătate, educaţia pentru viaţa de familie, orientare şcolară şi profesională, educaţie pentru mediu, educaţie civică, educaţie 
rutieră). 

- subprogramul de dezvoltare a unui Centru de Informare şi Documentare; 

- subprogramul de organizare a spectacolelor şi a serbărilor şcolare. 

2. Programul de dezvoltare a resurselor umane: 
- subprogramul de asigurare cu personal didactic pentru specializările nou autorizate științe socilae și instructor sportiv – fotbal 
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- subprogramul de asigurare cu personal didactic calificat şi titular a tuturor unităţilor şcolare coordonate; 

- subprogramul de înlăturare a abandonului şcolar; 

- subprogramul de participare la cursuri de formare pe domeniile impuse de necesităţile şcolii; 

- subprogramul de informare a cadrelor didactice cu privire la tradiţiile şi obiceiurile 
locale; 

3. Programul de identificare a resurselor financiare extrabugetare: 
- subprogramul de achiziționare, prin surser extrabugetare de finanţare, pentru dotarea cabinetului de discipline socio – umane și a 

sălii de sport. 

- subprogramul de achiziţii material didactic; 

- subprogramul de achiziţii calculatoare moderne şi îmbunătăţirea celor actuale; 

- subprogramul de extindere şi reparaţii a spaţiului existent; 

- subprogramul ―Vocea noastră‖ – post de radio/TV cu circuit închis; 

- subprogramul de construire a unei noi săli de sport şi amenajarea celei actuale în sală de festivităţi; 

4. Programul pentru dezvoltarea relaţiilor comunitare: 

- subprogramul de participare a cadrelor didactice la unele acţiuni comunitare (recensământ, comisii electorale, proiecte de 
dezvoltare comunitară, ―Ziua cucilor‖, etc.). 

- subprogramul de atragere a elevilor şi cadrelor didactice în activităţile cultural – artistice 
şi sportive organizate la nivelul comunităţii; 

5. Programul de dezvoltare a ofertei curriculare la decizia şcolii: 
- subprogramul de promovare a ofertei educaționale pentru noile specializări științe sociale și instructor sportiv – fotbal 

- subprogramul de realizare a raportului cerere – ofertă prin introducerea unor opţionale la sugestia comunităţii locale (pentru 
necesităţile acesteia). 

subprogramul de dezvoltare a unei imagini clare şi corecte a şcolii către comunitate 
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PLANUL OPERAŢIONAL 

                              pentru anul şcolar 2016 – 2017 
A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

NR. 

CRT 
OBIECTIVUL ACTIVITATEA TERMEN ETAPE 

RESPONSABILI 
RESURSE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

planurilor 

operaţionale. 

octombrie 
- identificarea 
nevoilor. 

- proiectarea. 

Director, 
Responsabili de 

comisii 

- Legislaţia în domeniu. 

- Reglementările 

ministerului. 

- existenţa planurilor 
operaţionale. 

 

2. 
Reactualizarea 

organigramei şi 

fişelor posturilor. 

octombrie 
- identificarea 

noutăţilor. 

- modificarea 

documentelor. 

Director, 
Responsabili de 

comisii 

- Existenţa organigramelor 
şi fişele posturilor. 

- existenţa 

organigramei şi fişelor 

posturilor 

reactualizate 

 

 

3. 

 
 
 
Identificarea 

nevoilor 

beneficiarilor. 

iunie - identificarea 
categoriilor ce 
urmează a fi 
chestionate. 

- realizarea 
chestionarelor. 

C.E.A.C. 

Profesor 

psihopedagog 

- Baza de date cu nevoile 

beneficirilor 

- realizarea 
chestionarelor de 
satisfacţie, pe categorii 

4. Monitorizarea 

comisiilor 

consultative. 

semestrial - realizarea 
rapoartelor 
periodice. 

C.E.A.C. - Ariile curriculare 

- Consiliul de 

administraţie 

- realizarea 
monitorizărilor. 

5. 
Revizuirea 

procedurilor 

privind 

funcţionarea 

internă a unităţii. 

semestrial - identificarea 

noutăţilor. 

- revizuirea. 

C.E.A.C. 

Director  

- Procedurile proprii - realizarea procedurilor. 
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6. 

 

PROIECTAREA 

Planificarea 

modului în care 

se va parcurge 

integral materia 

pe discipline. 

conform 
graficului 
propriu 

- completarea 
documentelor şcolare 

Director, 
Responsabili 

comisii 

- Ariile curriculare 

- Consiliul de 

administraţie 

- vizarea 

documentelor de 

către şefii de catedre 

şi director. 

- completarea 

documentele 

şcolare cu toate datele. 

- întocmirea planificărilor 

pe discipline de 

învăţământ 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAREA 

INTERNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactualizarea 

site-ului 

şcolii. 

 

permanent 

- actualizarea site- ului Director  
Responsabil 

imagine 

- Existenţa conexiunilor la 

internet. 

- existenţa site-ului 

actualizat. 

 

8. 

 

Realizarea bazei 

de date a 

şcolii. 

 
 

permanent 

- realizarea bazei. Responsabilii 

comisiilor 

Serviciul secretariat 

Laborant 

- Existenţa conexiunilor la 

internet. 

- existenţa bazei de 
date. 

 

9. 

 

Îmbunătăţirea 

bazei de date a 

şcolii. 

 
 

permanent 

- verificarea 

periodică a bazei. 

Responsabilii 
comisiilor 

Serviciul secretariat 

Laborant 

- Existenţa conexiunilor la 

internet. 

- existenţa bazei de 
date. 

 

10. 

Completarea 

bazelor de date 

de pe calculatorul 

profesorilor cu 

informaţii 

necesare. 

 
 

permanent 

- verificarea periodică a 
noutăţilor. 

Responsabilii 
comisiilor 

Serviciul secretariat 

Laborant 

- Existenţa conexiunilor la 

internet. 

- existenţa bazei de 
date. 

 

 

11. 

Alcătuirea şi 

afişarea 

organigramei de 

funcţionare a 

unităţii. 

 

septembrie 

- nominalizarea 
noilor membrii 

- distribuirea 

responsabilităţilor 

 

Director  
Consiliul de 

Administraţie. 

- Consiliul profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- se vor redistribui 

responsabilităţile în 

consiliul de 

administraţie. 

- implicarea activă a noilor 

membrii ai CA. 

dezvoltarea unor relaţii 

bune, funcţionabile în 

Consiliul de administraţie. 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAREA 

INTERNĂ 

Reactualizarea 

afişajului 

cuprinzând 

examenele 

naţionale. 

 
 

permanent 

- verificarea periodică a 
afişajelor. 

 

Serviciul secretariat 

Responsabili arii 

- Existenţa posibilităţilor de 
multiplicare a prevederilor 
regulamentului. 

- existenţa afişajului. 

 

13. 
Reactualizarea 

afişajului 

cuprinzând 

admiterea la 

liceu. 

 
 

permanent 

- verificarea periodică a 
afişajelor. 

Serviciul secretariat 

Comisia de admitere 

- Existenţa posibilităţilor de 
multiplicare a prevederilor 
regulamentului. 

- existenţa afişajului. 

14. Reactualizarea 

afişajului 

cuprinzând 

tezele. 

 

permanent 

- verificarea periodică a 
afişajelor. 

Serviciul secretariat 

Responsabili arii 

- Existenţa posibilităţilor de 
multiplicare a prevederilor 

regulamentului. 

 

- existenţa afişajului. 
 

15. Reactualizarea 

afişajului 

cuprinzând orarul 

colegiului. 

 

permanent 

- verificarea periodică a 
afişajelor. 

Serviciul secretariat 

Comisia de orar 

- Existenţa programului de 

orar. 

- existenţa afişajului. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAREA 

INTERNĂ ŞI 

EXTERNĂ 

 
 

 

Îmbunătăţirea 

calităţii sistemului 

de comunicare 

internă şi externă. 

 
 
 

 

permanent 

- identificarea 
deficienţelor şi 
nominalizarea 
îmbunătăţirilor 

C.E.A.C. 

Director, 

Consiliul 

Profesoral, 

Consiliul de 

Administraţie 

- Ariile curriculare 

- Consiliul profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- Comisia de asigurare a 

calităţii 

- definirea unui 

sistem funcţional de 

comunicare internă 

şi externă. 

- realizarea unui sistem 

coerent de comunicare 

între compartimente 

precum  şi în afara 

unităţii. 

- stabilirea sistemului de 

stocare a informaţiei. 

 

 

17. 

 
Organizarea 
lectoratelor cu 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor. 

 
 

Lunar 

 

- Implicarea Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor în viaţa şcolii. 

Reprezentantul 
părinţilor, 
Diriginţii. 

- Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

- Diriginţii 

- dezvoltarea unor 
relaţii bune cu 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor. 
- rezolvarea problemelor 

şcolii.  

 

18. 

Dezvoltarea site-
ului liceului ca 
instrument de 
promovare a 

imaginii instituţiei 

 

 

permanent 

- verificarea 
periodica a site- 
ului. 

- aducerea de 

îmbunătăţiri. 

Responsabilul cu 
imaginea  

Laborantul 

.- Existenţa site-ului 
colegiului 

- Promovarea reală a 
liceului 
prin intermediul site-ului 
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19. 

 

 

FUNCŢIONAREA 

CURENTĂ A 

ŞCOLII 

 
 
 
Realizarea 

orarului de 

funcţionare 

 
 

 septembrie 

- verificarea 

încadrărilor. 

- discutarea 
variantelor cu 
angajaţii. realizarea 
orarului. 

 
 
 

Comisia pentru 

întocmirea orarului 

- Existenţa unui soft de 

realizare a orarului. 

- existenţa unui orar 

care să răspundă 

cerinţelor legale şi 

regulamentare. 

 

 

20. 

 

GESTIONAREA 

INFORMAŢIEI 

 
 
Menţinerea 

sistemului de 

comunicare 

 

 

Permanent 

- realizarea unor 

sisteme de 

comunicare formală 

şi informală. 

 

C.E.A.C. 

Conducerea 

colegiului 

- Existenţa procedurilor 

proprii 

- existenţa unor 

proceduri proprii care 

definesc modul de 

comunicare 

 

21. 

 
 

SERVICII 

MEDICALE 

Îndeplinirea 

cerinţelor privind 

sănătatea în 

şcoală 

Până la 

jumătatea lunii 

octombrie 

- încheierea 
contractului cu cabinet 
de sănătatea muncii. 

Director, Diriginţi, 

Comisia S.S.M. 

- Consiliul profesoral. 

- Consiliul elevilor. 

- existenţa contractului 

cu cabinetul de 

medicina muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 
 

 

 
SECURITATEA 

ÎN 

PERIMETRUL 

ȘCOLII 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinirea 

cerinţelor privind 

combaterea 

violenţei în 

şcoală 

 

 

permanent 

- realizarea proiectelor 
de combatere a 
violenţei. 

 
 

Consilier 
psihopedagog, 

- Consiliul profesoral. 

- Consiliul elevilor. 

- Comitetul reprezentativ 

de părinţi 

--existenţa proiectului. 
- inexistenţa actelor de 

violenţă în şcoală sau în 

care să fie implicaţi 

elevi. 

Îndeplinirea 

cerinţelor privind 

siguranţa, 

în şcoală 

 
 
 

permanent 

- achiziţionarea 

semnele distinctive ale 

şcolii sub forma 

uniformei şcolare şi 

legitimaţiei. 

Director,  

Diriginţi,  

Comitetul 

reprezentativ de 

părinţi, 

Consiliul elevilor 

- Comitetul reprezentativ 

de părinţi 

- Consiliu elevilor 

- Servicul de pază 

 - existenţa semnelor 
distinctive. 
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SECURITATEA 

ÎN 

PERIMETRUL 

ȘCOLII 

 
 
 
 
 
Crearea unui 

climat de 

siguranţă. 

 
 
 
 

 

permanent 

- proiect la 
Consiliul Local. 

- legături cu 
Consiliul 
reprezentativ al 
Părinţilor. 

- demersuri pentru 
finanţarea proiectului 
la Consiliul local 

 
 

Director. 

Consiliul de 

Administraţie. 

Consiliul 
reprezentativ al 

Părinţilor. 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Comitetul reprezentativ 

de părinţi 

- existenţa sistemului 
de 
securitate. 

- existenţa unui 
pedagog/ elev de 
serviciu la intrarea 
în şcoală. 

- existenţa unui sistem 

de supraveghere 

video. 

 

23. 

 
 

 

 

 

 

 
SPAŢII 

ŞCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea unui 

climat de muncă 

pentru a asigura 

fiecărui elev 

posibilitatea de a 

atinge 

performanţa 

dorită. 

 
 

permanent 

- planificare. 
- asistenţe. 

- orar după principiu 

pedagogic. 

- respectarea orarului. 

Director. 

Consiliul de 

Administraţie. 

Profesori. 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Corpul profesoral. 

- existenţa planificărilor. 

- existenţa orarului. 

- fiecarea cadru 

didactic va fi asistat de 

cel puţin 2 ori pe an. 

 

24. 
Asigurarea 
accesului fiecărui 
elev la calculator şi 
internet 

octombrie - proiect la Consiliul 

Local. 

- legături cu Consiliul 
reprezentativ al 
Părinţilor. 
- demersuri pentru 

finanţarea proiectului 

la Consiliul local, 

consiliul Reprezentativ 

al Părinţilor, sponsori. 

- achiziţionarea de 

calculatoare. 

Consiliul de 

Administraţie. 

Directorul şi 

cadrele didactice. 

Consiliul Local. 

Consiliul 
reprezentativ al 

Părinţilor. 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Corpul profesoral. 

- Consiliul Local. 

- Consiliul reprezentativ al 

- Părinţilor. 

- achiziţionarea 
calculatoarelor. 

- funcţionalitatea   
  cabinetelor de  
  informatică şi a CDI. 

- elevii să beneficieze de 
cel puţin o oră de acces 
la un calculator conectat 
la internet. 

- funcţionalitatea 
cabinetelor de informatică 
şi a CDI. 

- dezvoltarea Centrului de 

Documentare şi 

Informare 
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25. 

 

 

 

 

SPAŢII 

ŞCOLARE 

 

Modernizarea 
sălilor pentru 
desfăşurarea 

proceselor 
didactice de 

calitate 

 

 

august 

- identificarea 

nevoilor de 

modernizare. 

- identificarea 
surselor de finanţare. 

- realizarea 

modernizarii. 

Directorul 

Responsabilii de 

comisii 

Administrator 

financiar  

- Consiliul Local. 

- Consiliul reprezentativ al 

Părinţilor. 

- realizarea unei 
modernizări 
continue. 

 

 

Dotarea sălilor cu 

echipamente IT şi 

multimedia 

 

 

august 

- realizarea planului de 
dotare. 

- identificarea 
surselor de 
finanţare. 

- realizarea dotării. 

Directorul 

Responsabilii de 

comisii 

Administrator 

financiar 

Administrator  

- Existenţa preocupărilor 

pentru dotare. 

- Relaţii favorabile 

cu comunitatea 

locală. 

- realizarea unei 
permanente 
dotări. 

 

 

 

26. 

 
 
 
 
Reparaţii curente 

 

 

septembrie 

- identificarea 

problemelor. 

- identificarea 
surselor de finanţare. 

- achiziţia de 

materiale. 

- realizarea 

reparaţiilor 

 
Directorul 

Administratorul 
financiar 

Administrator  

- Existenţa finanţării de la 

Consiliul local. 

- Existenţa surselor 

extrabugetare. 

- realizarea la timp a 
reparaţiilor curente. 

 

27. 

 

 

SPAŢII 

ADMINISTRATIVE 

 

 

 

Crearea unui 

climat de muncă 

pentru a asigura 

fiecărui angajat 

posibilitatea de a 

atinge 

performanţa 

dorită. 

 
 

permanent 

- realizarea orarului 
fiecărui angajat. 

- respectarea 

orarului. 

Director. 

Consiliul de 

Administraţie. 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Angajaţi. 

- existenţa orarului. 
- respectarea orarului. 
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28. 

 

 

 

SPAŢII 

ADMINISTRATIVE 

Asigurarea 

condiţiilor 

necesare privind 

iluminatul, 

încălzirea, 

alimentarea cu 

apă, canalizare 

şi pază. 

 
 
 
 

 

permanent 

identificarea 

problemelor. 

- identificarea 

surselor de finanţare. 

- semnarea 

contractelor pentru 

utilităţi. 

- achiziţia de 

materiale. 
- plata la zi a 

utilităţilor. 

 
 
 

Directorul 

Administratorul 

financiar 

Administrator  

- existenţa finanţării de la 

Consiliul local. 

- existenţa surselor 

extrabugetare. 

- plata la timp a 
utilităţilor. 

- rezolvarea la timp a 

problemelor apărute. 

- plata la zi a utilităţilor. 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

SPAŢII 

AUXILIARE 

 
Asigurarea unor 

condiţii optime 

pentru 

desfăşurarea 

activităţii în CDI. 

 
 

permanent 

- realizarea unui plan 

de dotare. 

- realizarea 

permanentă de 

achiziţii. 

 
 

Documentaristul 

- Consiliul Local. 

- Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

- împrospătarea 

fondului de carte din 

bibliotecă. 

 

Asigurarea unor 

condiţii optime 

pentru 

desfăşurarea 

activităţii în şcoală. 

 
 

august 

- achiziţionarea 
materialelor 
necesare. 

- rezolvarea 

situaţiilor apărute. 

 
 

Administrator 

- Consiliul Local. 

- Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

- finalizarea la timp a 
lucrărilor curente. 

- amenajarea parcului din 

faţa 

liceului. 

Asigurarea unor 
condiţii optime 
pentru 
desfăşurarea 
activităţii în 
perimetrul şcolii. 

 

 

permanent 

- realizarea unui plan 
de amenajare 

- achiziţionarea 

materialelor 

necesare. 

 
 

Administrator 

- Consiliul Local. 

- Consiliul reprezentativ al 

părinţilor. 

- amenajarea parcului din 
faţa 
liceului. 

 

30. 

 
MATERIALE ŞI 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Analiza stadiului 

dezvoltării 

laboratoarelor 

didactice 

 

     august 

- analiza stadiului de 
dotare. 

Directorul 
Responsabilii de 

comisii 

- Existenţa preocupărilor 

pentru dotare. 

- realizarea unei 

analize realiste. 



 141 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE ŞI 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Dezvoltarea unui 
plan de 
modernizare a 
infrastructurii 
laboratoarelor 
didactice 

 

    iunie 

- identificarea nevoilor 
de modernizare. 
- realizarea plaului 
de dotare. 

 
- identificarea surselor 
de 

finanţare. 
- realizarea 
modernizarii. 

Directorul 

Responsabilii de 

comisii 

 

- Existenţa preocupărilor 

pentru dotare. 

 

- realizarea unei dotări şi 
modernizări continue. 

 

 

 

32. 

 
 
Integrarea 
platformei AeL în 
procesele de 
predare/învăţare 

 
 
iunie 

- identificarea 
problemelor pentru 
integrarea platformei. 

- promovarea orelor 

pe platformă. 

Directorul - Existenţa platformei AeL - utilizarea platformei 

AeL la un număr tot 

mai mare de cursuri. 

 

 

 

33. 

 

 

Extinderea 

utilizării 

metodelor 

moderne de 

predare - 

învăţare 

 
 
 
 

permanent 

- promovarea în 
procesul de 
învăţământ a 
tehnologiilor 
educaţionale 
moderne; 

- elaborarea de noi 

materiale didactice; 

 

 

C.E.A.C. 

Responsabilii de 
comisii   

Directorul  

- Existenţa ofertelor de 

formare. 

- parcurgerea 
cursurilor de formare 
care să asigure 
însuşirea metodelor 
moderne. 
- utilizarea de către 

cadrele didactice a 

metodelor moderne. 

 

 

 

34. 

 
 

 
DOCUMENTE 

ŞCOLARE 

 
 
 
 
Realizarea 

documentelor 

şcolare 

 
 
 

Până la 

jumătatea lunii 

iunie 

- identificarea 
documentelor şcolare 
de întocmit şi 
completat. 

- realizarea şi 
completarea 
documentelor 
şcolare. 

 
 
 

Responsabilii de 

comisii   

Directorul  

- Existenţa documentelor 
şi instrumentelor de lucru 
ca anexe la procedurile 
şcolii. 

- reducerea numărului 

de erori în completarea 

documentelor şcolare şi 

a actelor de studii. 
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35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL 

PERSONALULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborarea unui 

proiect de 

dezvoltare a 

resurselor 

umane. 

 
 

Până la 

jumătatea lunii 

septembrie 

- identificarea 
nevoilor de 
dezvoltare. 

- realizarea 
proiectului de 
dezvoltare. 

Directorul - Documentele ministerului. - realizarea proiectului. 

 

36. 

Stabilirea / 

operaţionalizarea 

criteriilor de 

recrutare,utilizare 

și 

disponibilizare. 

 
 

permanent 

- identificarea 
nevoilor. 

- realizarea 

criteriilor. 

 
 

C.E.A.C. 

 

 

- Echipa C.E.A.C.; 

 

 

- realizarea criteriilor. 
 
 

37. 

 

Managerierea 

resurselor 

umane 

permanent - identificarea 
nevoilor de personal. 
- identificarea 

personalului calificat 

pentru postul/posturile 

respective. 

- popularizarea 

posturilor vacante. 

Directorul - Sprijinirea promovării pe 
posturi a cadrelor didactice 
care îndeplinesc condiţiile 
de promovare; 

- atragerea de cadre 
didactice bine pregătite, 

valoroase şi asigurarea 

unor facilităţi atractive 

pentru motivarea 

rămânerii lor; 

- Sprijinirea promovării 

pe posturi a cadrelor 

didactice care 

îndeplinesc condiţiile 

de promovare; 

38. 
 
 
 
Perfecţionarea 
continuă a 
resurselor umane 
pentru procesul 
didactic prin 
cursuri de 
perfecţionare 
 

 
 
 
 

permanent 

- identificarea 

nevoilor de 

perfecţionare ale 

unităţii şi ale 

angajaţilor. 

- prezentarea 
ofertelor de 
formare. 

 
 

 

Responsabilul cu 

formarea 

- Existenţa C.C.D. în 
apropiere. 

- Numărul mare de oferte 

de formare. 

- existenţa unei formări 
continue a personalului 
şcolii, care să răspundă 
cerinţelor actuale ale 
educaţiei. 
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39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL 

PERSONALULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

corpului 

profesoral pentru 

aplicarea 

metodelor 

moderne de 

predare / 

învăţare /  

folosind 

calculatorul. 

 
 
 
 

 
   iunie 

- constituirea 
comisiilor 
metodice. 

- plan de activităţi. 

- înscrierea la 

grade. 

- participarea la 

examene de grad. 

- respectarea 
graficului 
comisiilor 
metodice. 

 
 

 

Responsabilii  

Comisiilor 

metodice. 

Consiliul de 

Administraţie. 

Directorul 

Cadrele 

didactice. 

- Existenţa C.C.D. în 
apropiere. 

- Numărul mare de oferte 

de formare. 

- Desfăşurarea unor 

programe de formare. 

- participarea 

cadrelor didactice la 

activitatea de 

formare. 

- obţinerea de grade 

didactice. 

- deprinderea 

muncii cu 

calculatorul. 

 

40. Sancţionarea 

conform Codului 

Muncii şi 

Statutului 

Personalului 

Didactic a 

abaterilor de la 

procesul didactic 

 
 

Ori de câte 

ori este 

nevoie 

- identificarea 

abaterilor 

disciplinare. 

- constituirea 

comisiilor de 

disciplină. 

 
 
 

Directorul 

- Cunoaşterea legislaţiei în 
vigoare 

- aplicarea obiectivă a 
prevederilor legale. 

 

41. 
Revizuirea fişelor 
posturilor şi 
sarcinilor 
specifice de 
serviciu. 

 

     decembrie 

- nominalizarea 
modificărilor la fişe. 

- nominalizarea 

noilor sarcini. 

Director 

Consiliul de 

Administraţie. 

- Cunoaşterea legislaţiei în 

vigoare 

- dezvoltarea unor relaţii 

bune în cadrul 

colectivului şcolii. 

- dezvoltarea simţului 

datoriei. 

- implicarea activă a 

personalului angajat 

 

 

 

42. 

 
 
 
 
Perfecţionarea 

personalului 

didactic auxiliar 

 
 
 
 

permanent 

- identificarea 

nevoilor de 

perfecţionare ale 

unităţii şi ale 

angajaţilor. 

- prezentarea 
ofertelor de 
formare. 

 
 

 

Responsabilul cu 

formarea 

- Existenţa C.C.D. în 
apropiere 

- Numărul mare de oferte 

de formare 

- existenţa unei formări 

continue a personalului 

şcolii, care să răspundă 

cerinţelor actuale ale 

educaţiei. 
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43. 

 

 

MANAGEMENTUL 

PERSONALULUI 

 

 

 

 

 

 

 
 
Continuarea 

procesului de 

promovare a 

personalului 

angajat 

 
 
 

permanent 

- identificarea nevoilor 
şi posibilităţilor de 
promovare ale unităţii 
şi ale angajaţilor. 

 

 

Responsabilul de 

compartimente 

- Existenţa C.C.D. în 
apropiere 

- Numărul mare de oferte 

de formare 

- existenţa unei 
promovări 
bazate pe criterii 

obiective. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

 

 

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
 
 

NR

. 

CR

T 

OBIECTIVUL ACTIVITATEA TERMEN ETAPE RESPONSABILI  RESURSE 

MATERIALE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OFERTA    

     EDUCAŢIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea şi 

diversificarea 

ofertei educaţionale 

 

conform 

graficului 

propriu 

- Dezvoltarea

specializărilor 

existente; 

- Diversificarea ofertei 

educaţionale  

 

Director 

Cadre didactice 

Diriginţi 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 

- Consiliul profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 

- implementarea de noi 
discipline opţionale în 
concordanţă cu 
resursele şcolii şi cu 
opţiunile părinţilor. 

2. 
Prezentarea ofertei 

educaţionale şi curriculare. 

conform 
graficului 
propriu 

-Consultarea listei de 

discipline opţionale 

oferită de minister 

-Identificarea 

resurselor materiale 

şi umane 

- Analiza proiectului 

de opţional în 

colectivele de 

catedra. Discutarea 

şi votarea proiectelor 

propuse de 

colectivele de arie 

- Prezentarea 

ofertei de opţional 

tuturor elevilor 

- Informarea  şi 

consultarea elevilor 

şi părinţilor 

Director 
Cadre didactice 

Diriginţi 

- ariile curriculare 

- consiliul de 

curriculum 

- Consiliul 
profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- includerea disciplinelor 
opţionale în Planul 

Cadru . 

- afişare listei cu 

opţionalele din 

oferta şcolii. 
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3. 

 

 

 

 

 

 OFERTA    

     EDUCAŢIONALĂ 

Asigurarea disciplinelor 

opţionale în 

conformitate cu cerinţele actuale ale 
învăţământului şi ale comunităţii 
locale. 

 
 

 

februarie 

- formularea ofertei 
de opţionale pe arii 
curriculare. 

- consultarea 

părinţilor. 

- formularea ofertei 

şcolii. 

 
 
 

Cadrele 

didactice. 

- Consiliul de 

administraţie. 

- Şefii de arii 

curriculare. 

- alegerea opţionalelor 

astfel încât să răspundă 

cerinţelor actuale ale 

învăţământului şi ale 

comunităţii locale. 

 

 

4. 

 
 
Atragerea absolvenţilor de clasa a 
VIII-a a către specializaările științe-
sociale și instructor sportiv-fotbal . 

 
 
 

permanent 

- Popularizarea 

ofertei educaţionale a 

liceului prin pliante, 

mass- media şi prin 

participarea la 

întâlnirile de 

orientare 

profesională. 

 

 

       Comisia de 

realizare a 

ofertei 

- Personalul colegului - realizarea planului de 
şcolarizare. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

 

 

 

Procurarea documentelor curriculare 
oficiale, a manualelor, auxiliarelor 
curriculare, a cărţilor pentru 
bibliotecă şi a aparaturii auxiliare. 

 
 

septembrie 

- identificarea 
documentelor 
necesare. 

- achiziţionarea lor. 

 

 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabili comisii - existenţa documentelor 
curriculare la mapele 
comisiilor / CDI 

 

 

6. 

Asigurarea bazei logistice pentru 

concursurile şcolare. 

 
 

septembrie 

- identificarea 

necesarului. 

- identificarea 

fondurilor / obţinerea 

de finanţări 

- achiziţionarea celor 

necesare. 

 

 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabili comisii - desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţilor 

extracurriculare şi 

concursurilor şcolare. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

 
 
 
 
Desfăşurarea activităţii instructiv – 
educative în vederea pregătirii 
examenelor naţionale 

 
 
 
 

ianuarie 

- identificarea din 
timp a elevilor. 

- planificarea 

materiei. 

- desfăşurarea 

activităţilor 

 
 
 
 
 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabili comisii - organizarea 

programelor speciale 

pentru pregătirea 

examenelor 

naţionale. 

- activităţi suplimentare 
pentru elevii capabili de 
performanţă. promovarea 
examenelor naţionale a cel 
puţin 80 % dintre elevi. 
- obţinerea unui număr 

cât mai mare de premii la 

concursurile şcolare. 

 

 

8. 

 
 

 

 

 

 

 

PERFORMANŢE 

ŞCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea activităţilor curriculare 

în cadrul şcolii şi organizarea 

concursuri şcolare la local sau 

judeţean. 

 

 

conform 

calendarului 

- constituirea 
echipei. 

- desfăşurarea 
activităţilor. 

Director  
Responsabilii de 

arii. 

 

- Cadrele didactice. - organizarea activităţilor. 
- participarea unui 

număr cât mai mare de 

elevi la aceste activităţi. 

 

 

 

 

9. 

 
 
 
Strategie privind evoluţia 
performanţelor şcolare utilizând şi 
corelarea acestora 

cu date similare obţinute 
la nivel local şi naţional 

 
 
 
 
 
 

Permanent 

- crearea bazei de 
date 

 
 
 
 

 
Director,  

Diriginţi, 

Serviciul secretariat 

- Consiliul elevilor 
pe şcoală 

- asigurarea însuşirii reale 

a cunoştinţelor predate, 

cel puţin la nivel minimal. 

- înregistrări ale ratei de 

retenţie 

în baza de date. 

colectarea datelor 

comparative. 

- urmărirea evoluţiei 
şcolare şi profesionale a 
absolvenţilor. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANŢE 

ŞCOLARE 

 
 
 
 
Participarea unor elevi ai şcolii la 
concursuri şi competiţii sportive. 

 
 
 
 

 

semestrial 

- lunar 

- când este cazul 

 
 
 
 

Profesorii de 
educaţie fizică 

şi sport. 

- Consiliul local. 

- Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor. 

- Catedra de educaţie 
fizică şi sport. 

- evidenţa elevilor 
- elaborarea unui 

program atractiv 

- legături cu autorităţile 

locale. 

- participarea la competiţii 

sportive. 

- scăderea numărului de 

copii care absentează. 

scăderea abandonului 
 
 şcolar. 
- creşterea performanţelor 

sportive. 

 

 

 

 

11. 

 

 

Asigurarea participării elevilor la 

examenele de sfârşit de ciclu 

şcolar şi toate fazele concursurilor 

şcolare 

 
conform 

planificării 

I.Ş.J. şi 

Ministerului 

- în conformitate cu 
planificarea I.Ş.J. şi 
a Ministerului 

 

 

Cadrele didactice. 

Diriginţii  

claselor terminale. 

- Consiliul local. 

- Corpul 

profesoral. 

- Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor. 

- evidenţa opţiunilor 
elevilor din 
anii terminali 

- evidenţa 

elevilor cu 

performanţe 

şcolare. 

- legături cu autorităţile 

locale. 

- participarea în bune 

condiţii a tuturor elevilor 

la examenele şi 

concursurile şcolare. 

- creşterea gradului de 

promovabilitate a 

examenelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obţinerea de 
rezultate la 
concursurile şcolare. 

 

 

 

12. 

PERFORMANŢE 

EXTRAŞCOLARE 

 

 

 

Organizarea unor activităţi 
extracurriculare în cadrul şcolii şi 
organizarea unor serbări şcolare la 
nivelul comunităţii. 

 
 

 

permanent 

- constituirea 

echipei. 

- desfăşurarea 

activităţilor. 

Consilierul cu 

munca 

educativă. 

Profesorii diriginţi. 

 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Profesori. 

- comunitatea 

locală. 

- activităţi artistice 
organizate. 

- expoziţii în şcoală. 
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13. 

 

PERFORMANŢE 

EXTRAŞCOLARE 

 
 

Organizarea activităţilor 

cultural-educative 

 

conform 

calendarului 

propriu 

- realizarea 
calendarului 
activitatilor 
extraşcolarela 
datele 
stabilite 

Directorul  

Consilierul cu 

munca 

educativă. 

Profesorii. 

- consilierul cu 

munca educativă. 

- profesorii 

diriginţi. 

sprijinul logistic şi material 

 

14. 

ACTIVITATEA 

ŞTIINŢIFICĂ 

 

 Formarea cadrelor didactice pentru 
specializările științe-sociale și 
instructor sportiv-fotbal 

permanent - participarea 
la cursuri de 
formare 

Directorul 

Responsabilul cu 

formarea 

Cadrele didactice 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Profesori. 

- comunitatea 

- locală. 

sprijinul logistic şi material 

 

15. 

Asigurarea participării tuturor 
cadrelor didactice la activităţi 
ştiinţifice. 

 
 

permanent 

- participarea la 
activităţile 
ştiinţifice. 

 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabilul cu 

formarea. 

- Responsabili 

comisii 

- participarea unui număr 
cât mai mare de cadre 
didactice la activităţi 
ştiinţifice. 

 

16. 

 

 

 
ACTIVITATEA 

METODICĂ 

Asigurarea participării tuturor 
cadrelor didactice la activităţi 
metodice. 

 
 

permanent 

- participarea la 
activităţile 
ştiinţifice. 

 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabilul cu 
formarea. 

- Responsabili 

comisii 

- participarea unui număr 

cât mai mare de cadre 

didactice la activităţi 

ştiinţifice. 

 

17. 

 
 
Pregătirea şi perfecţionarea 
continuă a 
cadrelor didactice în specialitate, 
metodică şi psihopedagogie  
permanent 

 
 
 
 
 
 

permanent 

- participarea la 
activităţile CCD. 

- participarea la 
simpozioane, 
conferinţe, mese 
rotunde, cercuri. 

- dezbateri în 

comisiile metodice 

curriculumul şcolar 

naţional, CDŞ şi 

CDL. 

 
 
 
 
 

Director, 

Responsabili  

comisii 

- Responsabilul cu 
formarea. 

- Responsabili 

comisii 

- cunoaşterea legislaţiei 

din domeniul 

învăţământului precum şi 

a metodologiilor de 

înscriere la examenele de 

grade. 

- cunoaşterea legislaţiei 

şcolare. 

- efectuarea de asistenţe 

la ore,  

 

 

18. 

 

 

 

Elaborarea proiectului de buget şi a 
proiectului de achiziţii ale unităţii 
şcolare. 

 

octombrie 

- colectarea 
documentelor 
necesare elaborării 
bugetului. 

Director 
Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - elaborarea corectă a 
bugetului. 
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ACTIVITATEA 

FINANCIARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartizarea bugetului primit / 

aprobat, conform legii, pe capitole 

şi articole bugetare. 

 
 

ianuarie 

- elaborarea 
bugetului. 
- repartizarea 
bugetului. 

Director 

Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - repartizarea corectă a 
bugetului. 

 

 

19. 

Realizarea execuţiei 

bugetare. 

 
 

ianuarie 

- identificarea 
documentelor 
necesare. 

- realizarea 

exerciţiului 

Director 
Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - încheierea la timp şi 

corect a exerciţiului 

financiar 

 

 

20. 

Încheierea exerciţiului 

financiar. 

 
 

ianuarie 

- identificarea 
documentelor 
necesare. 

- realizarea 

exerciţiului 

Director 

Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - încheierea la timp şi 

corect a exerciţiului 

financiar 

 

 

21. 

Alocarea burselor şi distribuirea 
alocaţiilor de stat pentru copii, a 
abonamentelor gratuite şi celorlalte 
forme de ajutor stabilite prin lege. 

 

 

În funcţie de 

finanţare 

- identificarea 
elevilor. 

- distribuirea 

fondurilor. 

 

 

Comisiile de 

aplicare 

- diriginţii 

- Comisiile de 

aplicare 

- identificarea corectă a 
elevilor 

beneficiari. 

- distribuirea corectă a 
fondurilor. 

 

 

22. 

Identificarea surselor extrabugetare 
de finanţare pentru dotarea 
cabinetului de științe sociale și a sălii 
de sport 

 

 

permanent 

- identificarea 
surselor. 

- procurarea 
fondurilor. 

Director 

Administrator 

financiar 

- membrii C.A. 

- Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 

- identificarea fondurilor 

extrabugetare. 

 

 

23. 

Procurarea fondurilor extrabugetare 
şi repartizarea lor conform 
priorităţilor. 

 

 

permanent 

- procurarea 
fondurilor. 

- identificarea 

priorităţilor. 

-repartizarea 

fondurilor 

Director 
Administrator 

financiar 

- membrii C.A. 

- Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

- procurarea fondurilor 

extrabugetare. 

 

24. 

Utilizarea fondurilor extrabugetare 

conform priorităţilor stabilite în 

proiectele şi programele colegiului. 

 
 

decembrie 

- identificarea 

priorităţilor şcolii. 

- realizarea planului 

de achiziţii. 

Director 

Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - realizarea la timp a 

achiziţiilor în conformitate 

cu priorităţile şcolii. 
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25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA 

FINANCIARĂ 

 

 

 

 

Realizarea planului de 
achiziţii. 

 
 

ianuarie 

- identificarea 

nevoilor şcolii. 

- realizarea planului 

de achiziţii. 

Director 
Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - realizarea la timp a 
planului de 
achiziţii. 

 

 

26. 

Repartizarea mijloacelor fixe şi a 

obiectivelor de inventar conform 

planificării. 

 

 

ianuarie 

- realizarea 
inventarului anual. 

- realizarea listelor 

cu obiectele de 

inventar. 

Administrato
r financiar 
Comisia de 
inventariere 

- Administrator 
financiar 

- Comisia de 

inventariere 

- realizarea la timp a 

listelor cu mijloacele fixe 

şi obiecte e inventar. 

 

 

27. 

Realizării planului de achiziţii şi a 
utilizării fondurilor extrabugetare. 

 

 

ianuarie 

- identificarea 

nevoilor şcolii. 

- realizarea planului 

de achiziţii. 

Director. 
Administrator 

financiar 
Compartimentel

e vizate 

- Director. 
- Administrator financiar 

- realizarea corectă a 

planului de achiziţii 

 

 

 

28. 

Întocmirea documentelor şi a 

rapoartelor tematice curente şi 

speciale, cerute de I.Ş.J. Ilfov, 

C.C.D. Ilfov, Ministerul Educaţiei şi 
autorităţile locale. 

 
 
 

Conform 
calendarului 

I.Ş.J. 

- identificarea 
documentelor  şi 
rapoartelor necesare. 

 
 
 

Director. 

Compartimentele 

vizate 

- Director. 

- compartimentele 

şcolii 

- întocmirea corectă a 

documentelor şi a 

rapoartelor. 

 

29. 

Întocmirea documentelor legale 
privind managementul financiar. 

 
 

permanent 

- identificarea 
documentelor 
necesare. 

Director. 

Administrator 

financiar 

- Director. 

- Administrator financiar 

- întocmirea corectă a 
documentelor. 

30. Arhivarea şi păstrarea 

documentelor financiare oficiale. 
permanent 

- identificarea 
documentelor pentru 

Administrator 
financiar 
Comisia de 
arhivare 

 

- Comisia de arhivare - arhivarea corectă a 
documentelor. 

 

 

31. 

 

 

Atragerea de noi resurse financiare. 

 
 
 

permanent 

- identificarea 

spaţiilor disponibile. 

- popularizarea 

existenţei spaţiilor. 

- negocierea pentru 

închiriere. 

 
 

Director. 

Administrator 

financiar 

- Director. 
- Administrator financiar 

- existenţa unor fonduri 

provenite din închirierea 

spaţiilor. 
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32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA 

FINANCIARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea transparenţei elaborării 
şi execuţiei bugetare. 

 
 

permanent 

- prezentarea 
modului de elaborare 
şi execuţia bugetară. 

 

Administrator 

financiar 

- Administrator financiar - elaborarea şi execuţia 
unui 
buget transparent. 

 

 

 

33. 

 
 
 

Modernizarea continuă a 
procesului de învăţământ 

 
 
 
 

permanent 

- identificarea 

nevoilor comunităţii. 

- identificarea 

modificărilor 

legislative. 

- realizarea de 
propuneri şi proiecte 
de modernizare. 

 
 

 

Director 

C.E.A.C. 

- Cadrele didactice - Implementarea unui 

sistem de calitate 

în concordanţă cu 

exigenţele 

impuse pe 

piaţa forţei de muncă, 

aflată 

într-o permanentă 

schimbare; 

- Stimularea studiului 
individual al elevilor. 

 

 

34. 

 
 

Continuarea dotării bibliotecii 

 

 

permanent 

- identificarea 
nevoilor. 

- identificarea 
fondurilor. 

- achiziţia. 

 
 
   Documentaristul 

- Cadrele didactice - Achiziţia de cărţi; 
- Abonamente la reviste; 

- Publicaţii, manuale. 

 

 

35. 

 
 

 
DEZVOLTAREA 

RELAŢIILOR 

INTERUMANE 

 

 

Organizarea anuală a 

―Zilei școlii‖ 

 

 

mai 

- delimitarea 
comitetului de 
organizare. 

- centralizarea 
momentelor din 
program 

 

Comisia de 

organizare a 

„Zilei școlii‖ 

- Cadrele didactice - realizarea ―Zilei școlii‖ 
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36. 

DEZVOLTAREA 
RELAŢIILOR 

INTERUMANE 

Cunoaşterea în detaliu a 
programului de activităţi 
din compartimente. 

 
 
 
 
 
 

 

permanent 

- identificarea 
elementelor de 
detaliu ce definesc 
fiecare 
compartiment 

 
 
 
 

 

Director, Consiliul 

Profesoral, Consiliul 

de Administraţie 

- ariile curriculare 

- Consiliul 

profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- Comisia de 

asigurare a calităţii 

- toate 

compartimentel

e 

- alcătuirea unui tablou 
centralizat cu datele 
acţiunilor importante din 
fiecare compartiment. 
- elaborarea unor planuri de 

muncă  de către fiecare 

membru al compartimentului 

de control (comandă) pentru 

asigurarea unei monitorizări 

concrete şi complete asupra 

desfăşurării 

- activităţilor.cunoaşterea 
şi extinderea 
experienţelor pozitive. 
- acţionarea promptă pentru 

rezolvarea situaţiilor 

negative. 

 

 

 

 

37. 

 
 
 
 
Realizarea climatului moral 
afectiv optim în şcoală. 

 
 
 
 

 

permanent 

- organizarea de 

activităţi 

extracurriculare în 

concordanţă cu 

talentul, aptitudinile, 

interesul şi nevoile 

elevilor. 

 
 
 
 

Director, 
Responsabili comisii 

Diriginţi 

- Consiliul 
profesoral

. 
- Consiliul elevilor. 

- reconsiderarea relaţiei 
profesor - elev cu 

transformarea acestora în 

parteneri ai procesului de 

instrucţie – educaţie. 

- eficientizarea orelor 
educative de dirigenţie şi 
consiliere prin tematică, prin 
climat şi prin mod de 
abordare. reconsiderarea 
metodelor educative. 

 

 

 

38. 

 

 
Perpetuarea tradiţiilor, 
obiceiurilor specifice 
localităţii. 

 
 
 
 
permanent 

- constituirea 
echipei. 

- participarea la 

activităţi. 

 

Consilierul cu 

munca educativă. 

Profesorii diriginţi. 
. 

- Consiliul de 

Administraţie. 

- Profesori. 

- A.S.C. 

―SEDEANKA‖ 

Brăneşti 

- expoziţie de etnografie şi 

de istorie locală. 

corul şcolii. 

- Cercul de desen. 

- Cercul de geografie. 

- activ. artistice organizate. 

- expoziţia şcolii. revista şcolii. 
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C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 
 

NR. 

CRT 

OBIECTIVUL ACTIVITATEA TERMEN ETAPE RESPONSABILI RESURSE 

MATERIALE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 
 

 

 

1. 

 
 

 
AUTOEVALUAREA 

INSTITUŢIONALĂ 

Realizarea raportului de 
evaluare a calităţii 

educaţiei 

 
 
 

octombrie 

martie 

- realizarea 
rapoartelor pe 
comisii. 

- centralizarea 

rapoartelor. 

- realizarea 
raportului pe unitate 

 
 

 

C.E.A.C. 

- ariile curriculare 

- Consiliul de 

administraţie 

- toate 

compartimentele 

- realizarea unui raport corect. 

 

2. 

 
 
OFERTA ŞCOLII 

Realizarea unei oferte 

şcolare care să răspundă 

cerinţelor comunităţii 

 

mai 

- analiza nevoilor 

comunităţii. 

- analiza 

posibilităţilor şcolii 

 

Director. 

Responsabil O.S.P. 

- ariile curriculare 

- Consiliul de 

administraţie 

- toate 

compartimentele 

- realizarea unei oferte 

atractive. 

- ocuparea locurilor în 

proporţie de peste 90 %. 
 

 

 

 

3. 

 
 
 
 
 
PROCEDURI DE 

EVALUARE A 

ÎNVĂŢĂRII 

Evaluarea rezultatelor 
şcolare 

 
 
 
 
 

permanent 

- optimizarea 
activităţilor de 
evaluare şi 
monitorizare. 

- implementarea in 
activitatile de 
invatare a 
autoevaluarii si 
inter—evaluarii 

educabililor. 
- utilizarea in 
planificarea 
invatarii a 
rezultatelor 
evaluarii formative 
si a feedback-ului. 

 
 

 

Director, 

Responsabili 

comisii 

- Responsabili 

comisii 

- implicarea elevilor în 

evaluarea propriului 

progress. 

- îmbunătăţirea rezultatelor 
prin participarea la olimpiade 
şi concursuri. 
notarea ritmică. 

- folosirea metodelor 

alternative de evaluare prin 

proiecte, portofolii, referate, 

etc. 

- planificarea şi susţinerea 

la termen a lucrărilor scrise 

semestriale. 

- îmbunătăţirea rezultatelor la 

examenele de absolvire. 

- implicarea elevilor în 

procesul de evaluare 

şi autoevaluare. 
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4. 

 
 

 

EVALUAREA 

CORPULUI 

PROFESORAL 

 
 

 

Aprecierea obiectivă a 

muncii. 

 

 

permanent   

- identificarea 
rezultatelor pozitive 

- identificarea 

atitudinilor negative 

-evaluarea fişelor în 
vederea acordării 
calificativelor 

Director, 

Responsabili 

comisii, 

Consiliul de 

Administraţie 

- ariile curriculare 

- Consiliul de 

administraţie 

- toate 

compartimentele 

- popularizarea rezultatelor 
pozitive 
ale activităţii din 
compartimente. 
- sancţionarea promptă a 
atitudinilor 

negative. 
- acordarea calificativelor 

finale în funcţie de 

rezultatele evaluării după 

criteriile stabilite încadrarea 

în termenele stabilite 

- identificarea aspectelor 
pozitive, respective 
negative. 

 

 

5. 

 
 
 
 
 
 

 

ACCESUL LA 

RESURSE 

EDUCAŢIONALE 

 
Atragerea şi menţinerea 
la şcoală a tuturor copiilor 
de vârstă şcolară. 

 
 
 

permanent 

- lunar 

- când este cazul 
 

Diriginţi 

Consiliul de 

administraţie 

- Diriginţi, 

învăţători 

- Comitetul 

reprezentativ 

al părinţilor. 

- evidenţa elevilor. 
- vizite la domiciliul elevilor. 

legături cu autorităţile locale în 

caz de nerezolvare .scăderea 

numărului de copii care 

absentează în mod repetat. 

scăderea abandonului şcolar. 

 

 

 

6. 

 

 

Asigurarea unei frecvenţe 

corespunzătoare. 

 
 
 
 

permanent 

- aplicarea gradată a 
sancţiunilor privind 
frecvenţa. 

 
 
 

Director, 

Diriginţi 

- Consiliul 

profesoral. 

- Consiliul elevilor. 

- prelucrarea prevederilor 
cuprinse în Regulamentul 
de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, 
respectiv al ROI al unităţii 
şcolare 
- asigurarea unei legături 

permanente şcoală – 

familie 

7. 

 
 
 
BAZA DE DATE 

Constituirea unei baze de 

date cu elevii  

Octombrie - - recensământul 

elevilor 
Diriginţii 

Serviciul secretariat 

- Consiliul 

profesoral 

- realizarea la timp a bazei 

de date 

8. Aducerea la zi a bazei de 

date cu elevii 
Permanent 

- - operarea 

modificărilor în 

bază 

Serviciul secretariat 
- Serviciul 

secretariat 

- realizarea corectă a bazei 

de date 
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9. 

 
 
ACCESUL LA 

INFORMAŢIE 

 

Asigurarea unui minim de 

2 calculatoare pentru elevi 

şi un calculator pentru 

cadre didactice. 

 

 

Până la 

sfârşitul 

lunii iunie 

- - identificarea 
surselor financiare. 
-  achiziţionarea 
calculatoarelor. 
-punerea în 

fucnţiunea. 

 
 

Serviciul 

administrativ 

Informatician 

- Laborantul - existenţa calculatoarelor şi 
conectarea lor la internet. 

 

 

 

 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUAREA INTERNĂ 

A CALITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Revizuirea procedurilor 

interne specifice şcolii de 

asigurare a calităţii. 

 
 
 
 
 
 

permanent 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

îmbunătăţirilor 

 
 
 
 

 

Director 

Responsabil CEAC 

- ariile curriculare 

- consiliul de 

curriculum 

- Consiliul 

profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

- elaborarea şi revizuirea unor 

procedurilor interne specifice 

şcolii de asigurare a calităţii 

(proceduri eficiente de a 

răspunde cerinţelor actuale) 

- elaborarea procedurii de 

dezvoltare a punctelor  tari, a 

procedurii de rezolvare a 

punctelor slabe si a 

procedurii de implementare  

a imbunatatirilor. 

- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor 

calitative actuale. 

 

 

11. 

 

 

Analiza standardelor 

naţionale de evaluare. 

 
 
 

octombrie 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

îmbunătăţirilor 

 
 

Director 

Responsabil CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 

- Consiliul 

profesoral 

- Consiliul de 

administraţie 

- Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 

unor procedurilor interne 

specifice şcolii de asigurare a 

calităţii. 

- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor calitative 

actuale. 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA INTERNĂ 

A CALITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formularea unui set de 
standarde (referenţiale) 

 
 
 
octombrie 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

- îmbunătăţirilor 

 
 
Director Responsabil 
CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 

- Consiliul 

profesoral 

- Consiliul de 
administraţie 

- Comisia de 
asigurare a 

- calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 

unor procedurilor interne 

specifice şcolii de asigurare 

a calităţii. 

- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor calitative 

actuale. 

 

 

13. 

 

 
Reactualizarea 
procedurilor de 
autoevaluare. 

 
 
 
octombrie 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

- îmbunătăţirilor 

 
 
Director Responsabil 
CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 
- Consiliul 

profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 
- Comisia de 

asigurare a 
- calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 
unor procedurilor interne 
specifice şcolii de asigurare 
a calităţii. 
- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor calitative 

actuale. 

 

 

14. 

 
 
Reactualizarea 
procedurilor de analiză a 
culturii organizaţionale. 

 
 
 

octombrie 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

- îmbunătăţirilor 

 
 
Director Responsabil 
CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 
- Consiliul 

profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 
- Comisia de 

asigurare a 
- calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 
unor procedurilor interne 
specifice şcolii de asigurare 
a calităţii. 
- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor calitative 

actuale. 

 

 

15. 

 
 
Consolidarea cadrului de 
evaluare şi dezvoltarea de 
instrumente adecvate 

 
 
 
 
 
 
permanent 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

- îmbunătăţirilor 

 
 
Director Responsabil 
CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 
- Consiliul 

profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 
- Comisia de 

asigurare a 
- calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 
unor procedurilor interne 
specifice şcolii de asigurare 
a calităţii. 
- existenţa unor proceduri 

standardizate care să 

răspundă cerinţelor calitative 

actuale. 
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16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUAREA INTERNĂ 

A CALITĂŢII 

 

 

 

Analiza periodică a calităţii 
activităţilor 

 

semestrial 

- identificarea 

deficienţelor 

- identificarea 

îmbunătăţirilor 

 
 

Director 
Responsabil CEAC 

- ariile curriculare 
- consiliul de 

curriculum 
- Consiliul 

profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 
- Comisia de 

asigurare a 
calităţii 

- elaborarea şi revizuirea 
unor procedurilor interne 
specifice şcolii de asigurare 
a calităţii. 
- existenţa unor proceduri 
standardizate care să 
răspundă cerinţelor calitative 
actuale. 

 

 

17. 

Analiza activităţii 
desfăşurate în anul şcolar 
precedent 

 
 
 
 
 

octombrie 

- identificarea 

deficienţelor 

- nominalizarea 
îmbunătăţirilor 

C.E.A.C., 
Director, Director 

adjunct, Consiliul 
Profesoral, 
Consiliul de 
Administraţie 

- ariile curriculare 
- Consiliul 

profesoral 
- Consiliul de 

administraţie 
- Comisia de 

asigurare a 
calităţii 

- susţinerea şedinţelor de 
analiză. 
- identificarea deficienţelor 
şi îmbunătăţirea 
activităţii. desfăşurarea   
şedinţelor de analiză pe 
baza rapoartelor 
intocmite la nivelul 
fiecarei comisii din 
şcoală. 
- întocmirea, prezentarea şi 
aprobarea programului 
managerial al şcolii 
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Partea a 4-a  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
  

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

 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

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

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor 
în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

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

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 
reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
   
 SURSE DE INFORMAŢII: 

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

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

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Ilfov  

 PRAI  

 PLAI   

 Anuarul statistic al judeţului Ilfov 

 Date statistice - AJOFM Ilfov 

 Chestionare, discuţii, interviuri  

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

    
4.2  Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 

elaborării planului 
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PDI: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 
parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii 



 160 

„actori‖ implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi 
local.  

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor 
în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

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

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 
reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
   
 SURSE DE INFORMAŢII: 

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

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

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Ilfov  

 Anuarul statistic al judeţului Ilfov 

 Date statistice - AJOFM Ilfov 

 Chestionare, discuţii, interviuri  

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



 161 

 
 
 
 
 
 
Anexa 1 

 
 
 
 
 
 
 

Structura pe nivel de pregătire şi pe profil  
în anul şcolar 2016- 2017 

Nivel de învăţământ Filieră Profil/Domeniu Specializare/Calificare 
profesională 

Formă 
de 

învăţământ 

Durată 

 
 
Liceal 

 
Tehnologică 

 
Resurse naturale si 
protectia mediului 

Tehnician in silvicultura si 
exploatari forestiere 

zi 4 ani 

Tehnician in silvicultura si 
exploatari forestiere 

seral 5 ani 

Teoretică Real Ştiintele naturii Frecvenţă 
redusă 

5 ani 
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Anexa 2 
 
 
Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 
N
r. 
cr
t. 

Disci 
plina 

Premiul I Premiul al II - lea Premiul al III - lea 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1

  

2
0

1
2
 

2
0

1
2

  

2
0

1
3
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1

  

2
0

1
2
 

2
0

1
2

  

2
0

1
3
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1

  

2
0

1
2
 

2
0

1
2
 

 2
0

1
3
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

1 Edu 
caţie 
fizică 

2 2 2 2 3 3 0 0 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 

2 Mate 
ma 
tică  
şi 

ştiinţ
e 

- 1 1 1 1 2 0 0 0 - 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 2 1 1 - 1 2 2 

3 Om 
şi 

socie 
tate 

- - 1 - 1 1 0 0 0 - - 1 - 1 1 1 0 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

4 Disci 
pline 

de 
speci

ali 
tate 

5 3 3 3 2 1 0 1 0 5 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 8 3 1 0 1 2 
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Anexa 3 
 

CENTRALIZATOR 
privind declaraţiile de parteneriat între 

Colegiul  Silvic “Theodor Pietraru” cu agenţi economici 
 
 

1. Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA 
2. Direcţia Silvică Ilfov 
3. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti 
4. Ocolul Silvic Bucureşti 
5. Ocolul Silvic Brăneşti 
6. Ocolul Silvic Snagov 
7. I.C.A.S Bucureşti 
8. Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România 
9. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Sitarul‖ Bucureşti 
10. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Diana‖ Bucureşti 
11. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Acvila‖ Bucureşti 
12. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Egreta‖ Bucureşti 
13. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Vulturul‖ Bucureşti 
14. Complexul cinegetic Pasărea 
15. Grupul Şcolar Forestier Curtea de Argeş 
16. Asociaţia ,,Ecologie – Sport – Turism‖ 
17. Poliţia Brăneşti 
18. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
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Anexa 3 
 

HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2015-2016- ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

Unitatea de 
învăţământ Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru" 

Localitate, 
adresa, tel, fax, 

e-mail Brăneşti, str.slt Petre Ionel nr. 4,Tel:0213501270    Fax:0216501270     e-mail: colegiulsilvicbranesti@yahoo.com    website:wwww.colegiulsilvicbranesti.ro 

Director - tel, e-
mail  CRISTESCU MIHAIL, tel:0723262064 E-mail:mihailcristescu@yahoo.com 

DOMENIUL  de 
formare 

profesională1)  

CLASA /  
AN DE STUDII 

INVATAMANT DE ZI 2)  

Calificarea3)  Număr de 
elevi 

şcolarizaţ
i4)   

Denumirea completă   
a partenerului de 
practică cu care 

esteîncheiată convenţie 
de practică5)  

Nr. de elevi 
repartizați în 

practică 6) 

conform 
convențiilor cu 

agentul 
economic / 

instituția publică 
parteneră 

Date de contact ale agentului  
economic/instituția publică parteneră 

Observaţii 
9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, 
website 

Reprezentant 
legal/persoană 

de contact 
(Nume și 
prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

silvicultura 

a IX-a   35 Ocolul Silvic Branesti 35 
str. I.C Bratianu nr. 7, Branesti, 
Ilfov, tel/fax 0213501237, 
ocolulsilvicbranesti@yahoo.co
m 

Drumea 
Alexandru   

a X-a   36 Ocolul Silvic Branesti 36 
      

stagii de practică după 
finalizarea clasei a X-a 

  0   0 
      

a XI -a 
Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari forestiere 
36 Ocolul Silvic Branesti 36 

      

a XII -a  
Tehnician in 
silvicultura si 

exploatari forestiere 
43 Ocolul Silvic Branesti 43 

      

a XIII-a (ruta progresiva)   0 
  

0 
      

        

Director: 
        Nume si 

prenume: CRISTESCU MIHAIL 
      Data:  14.09.2015 
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Anexa 4 
 

Cheltuieli publice pe elev  
in mii lei/elev 

             LEI  

Criteriul 1 
praguri  

( conform 
criteriul 1 din 
anexa nr.5) 

Criteriul 2 Numar 
elevi/ 

prescol
ari 

Criteriul 3 Cost standard per elev Necesar  Coeficient de 
diferentiere            

din anexa nr.6 a 
HG 

Total necesar 
pe unitate 

pentru anul 
2015 

  tipuri de unitati  mediu  conform zonei de 
temperatura 

prognozat pe anul     

     urban rural zona 2   2015     
       din anexa 5 HG 72/27.02.2015     
               

1  2  3 4 5 6   7=6xcol3  8  9=8x7 

  Liceu tehnologic      0  0,9164  0 

  Liceu        0  0,9976  0 

1-300  Colegiu        0  1,0254  0 

  Scoala postliceala      0  0,6551  0 

  Scoala profesionala      0  0,8395  0 

  Liceu tehnologic      0  0,9214  0 

  Liceu        0  1,0026  0 

301-800 Colegiu  414  414 314   129.99  1,0305  133.961 

  Scoala postliceala      0  0,6602  0 

  Scoala profesionala      0  0,8446  0 

  Liceu tehnologic      0  0,9326  0 

  Liceu        0  1,0138  0 

peste 800 Colegiu        0  1,0416  0 

  Scoala postliceala      0  0,6713  0 

  Scoala profesionala      0  0,8558  0 

TOTAL        x   x  x          133.961      
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Anexa 5 
 
 
 
 

Cadrele didactice care au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite elevilor în cadrul 
curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare localã 

 

Nr. 
crt 

Cadru didactic Curriculum întocmit 

1 Leca Aristiţa 
Florescu Gabriel 

Spaţii verzi  (CDL) - clasa a IX-a 

2 Leca Aristiţa 
Florescu Gabriel 

Producerea puieţilor ornamentali (CDL) - clasa a X-a 

 
 
 
 
Anexa 6 
 

Centralizator pe anul şcolar 2016 - 2017, preluat din registrul de evidenţă al bibliotecii Colegiului Silvic „Theodor Pietraru” 
 
 

Volume intrate 369 

Număr titluri 18 360 

Utilizatori înscrişi 655 

Număr de volume eliberate 1965 

Frecvenţă 3930 
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Anexa 7 
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, în perioada 2004 – 2015 

Situaţia numerică 
Anul 

școlar 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de pregătire 
(la SAM şi anul de 
compl.) / Profilul la 

lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 

(inclusiv ca 
persoană 

fizică 
autorizată 

sau ca 
producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 
au venituri şi 

se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Plecati la 
munca in 

strainatate  

2004 
2005 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

97 72 3 - 21 1 - 

2005 
2006 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

104 84 2 - 15 3 - 

2006 
2007 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

120 79 5 - 24 12 - 

2007 
2008 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

121 81 4 - 19 17 - 

2008 
2009 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

127 87 3 - 26 11 - 

2009 
2010 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

114 93 1 - 18 2 - 

2010 
2011 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

151 66 2 - 32 51 - 



 168 

2011 
2012 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

113 27 3 - 21 62 - 

2012 
2013 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

64 15 2 - 15 32 - 

2013 
2014 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 3) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

72 5 1 - 18 38 - 

2014 
2015 

Liceu 
tehnologoic 
(nivel 4) 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

67 25 1 - 14 37 - 

 

Situaţia procentuală 
Anul 

școlar 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de pregătire 
(la SAM şi anul de 
compl.) / Profilul la 

lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 

(inclusiv ca 
persoană 

fizică 
autorizată 

sau ca 
producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 
au venituri şi 

se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Plecati la 
munca in 

strainatate  

2004 
2005 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

97(100%) 74% 3% - 23% 2% - 

2005 
2006 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

104(100%) 81% 2% - 14% 3% - 

2006 
2007 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

190(100%) 66% 4% - 20% 10% - 
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2007 
2008 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

121(100%) 67% 3% - 16% 14% - 

2008 
2009 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

95(100%) 69% 3% - 21% 7% - 

2009 
2010 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

45(100%) 82% 1% - 15% 2% - 

2010 
2011 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

73(100%) 44% 1% - 21% 34% - 

2011 
2012 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

96(100%) 24% 2% - 19% 55% - 

2012 
2013 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

117(100%) 23% 4% - 23% 50% - 

2013 
2014 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

72(100%) 8% 4% - 25% 53% - 

2014 
2015 

Liceu 
tehnologoic 
(niv.4) 

100% Tehnician în 
silvicultură şi 

exploatări 
forestiere 

67(100%) 37% 1% - 21% 41% - 
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Anexa 8 
Ponderea personalului didactic calificat in  

Situaţia normelor didactice în ÎPT – Colegiul Silvic “Theodor Pietraru” 
Nr. posturi / norme didactice 

 

Anul scolar 
SPECIALITATEA CATEDREI 

(POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) Total 

calificaţi 
Titulari*)  

Suplinitori 
calificaţi**)  

2006/2007 
Profesori discipline tehnologice 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 

2007/2008 
Profesori discipline tehnologice 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 

2008/2009 
Profesori discipline tehnologice 5,00 5,00 4,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 

2009/2010 
Profesori discipline tehnologice 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

2010/2011 
Profesori discipline tehnologice 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

2011/2012 
Profesori discipline tehnologice 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

2012/2013 
Profesori discipline tehnologice 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

Profesori instruire practică 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 

2013/2014 
Profesori discipline tehnologice 4 4 4 0,00 0,00 

Profesori instruire practică 1 1 1 0,00 0,00 

2014/2015 
Profesori discipline tehnologice 4 4 4 0,00 0,00 

Profesori instruire practică 1 1 1 0,00 0,00 
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Procentual (raportat la total norme didactice) 
 

Anul scolar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI (POSTULUI) 

Total Norme 
/ posturi 
didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) 

Total 
calificaţi 

Titulari*)  

Suplinitori 
calificaţi**)  

2006/2007 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 75,00 25,00 0,00 

2007/2008 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 10,00 75,00 25,00 0,00 

2008/2009 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 80,00 20,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 75,00 25,00 0,00 

2009/2010 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 66,67 33,33 0,00 

2010/2011 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

2011/2012 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

2012/2013 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Profesori instruire 
practică 

100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 

2012/2013 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Profesori instruire 
practică 

100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 

2014/2015 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Profesori instruire 
practică 

100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 
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Anexa 9      

Elevi cu nevoi speciale 
în anul şcolar 2016 – 2017 

 
 

 a IX-a a X-a a XI-a a XII-a a XIII-a 

Nivelul de studiu Liceu 
zi 

Liceu 
FR 

liceu 
zi 

liceu 
FR 

liceu 
zi 

liceu 
FR 

Liceu 
seral 

Liceu 
zi 

Liceu 
FR 

Liceu 
FR 

Nr. total de elevi 25 25 31 30 35 30 30 45 30 30 

Elevi interni 12 0 11 0 9 0 0 9 0 0 

Elevi care locuiesc in gazda 2 0 1 0 1 0 0 5 0 0 

Elevi navetisti 4 25 17 30 14 36 0 0 0 0 

Elevi proveniţi din case de copii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elevi orfani 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

Elevi cu părinţii plecaţi în străinătate 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 

Elevi luaţi în evidenţă cu boli incurabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Elevi cu deficienţe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte situaţii 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 
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Anexa 10 

Datele geografice  
 

Comuna Brăneşti este situată în partea sudică a ţării, la est de municipiul Bucureşti.  
Din punct de vedere administrativ este inclusă in judeţul Ilfov. Teritoriul comunei Brăneşti este 
străbătut de DN3 şi de Magistrala feroviară nr. 8 (Bucureşti-Constanţa-Mangalia). 

Comuna Brăneşti este compusă din satele: Brăneşti, Islaz, Pasărea, Vadul Anei.  
Relieful este de câmpie medie plană, cu altitudinea de 65-75 m, clima fiind temperat 
continentală moderată cu temperatura medie anuală de 10,3 °C.  Vegetaţia îmbină specificul 
silvostepei cu zona forestieră si este reprezentată în special de stejărete cu stejari mezo  şi 
xerofiţi. 

Fauna este reprezentată prin specii de: mistreţ, căprior, iepure, gaiţă, mierlă, fazan, 
guguştiuc. 

Populaţia comunei Brăneşti a crescut de-a lungul anilor până în 1976, când a ajuns la 
9700 de locuitori. La recensământul din 1995 au fost înregistraţi 8467 de locuitori, 
descreşterea populaţiei fiind favorizată de sporul natural negativ şi de migrarea spre Bucureşti. 

Activitatea principală a locuitorilor este agricolă alături de o slabă activitate industrială. 
În satul Brăneşti şcoala a fost înfiinţată în 1859. Cel mai vechi local scolii datează din 1879 
(„Şcoala de fete"), în 1925 s-a înfiinţat „Şcoala de Băieţi" amplasată în vecinătatea celei de 
fete.  

În anul 1893 prin „Înaltul Decret Regal se înfiinţează Şcoala Superioară de 
Silvicultură". Aceasta pregăteşte prima promoţie de  ingineri silvici din România. 
Şcoala va funcţiona cu acest statut până în anul 1919 când învăţământul superior 
trece la politehnica din Bucureşti. Pe lângă ingineri Şcoala Superioară de Silvicultură" 
pregătea brigadieri şi pădurari.In prezent Colegiul Silvic „Theodor Pietraru" 
pregăteşte:lucratori in silvicultura pădurari, tehnicieni silvici, tehnicieni ecologi, operatori PC 
.Deasemenea, in cadrul unitatii se desfasoara cursuri de calificare in meseriile de padurar si 
paznic de vânătoare precum şi cursuri de pregătire a adulţilor prin frecvenţă redusă. 
 
 
 
 
 
 
 
 


