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GLOSAR 

 

Analiză  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea 

mediului extern (context socio – economic, demografic şi educaţional 

actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi 

stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi 

ameninţări (analiză SWOT). 

Analiză SWOT  Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) 

ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi a 

ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă. 

Autoevaluare  Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 

planificare strategică şi elaborare a PAS cu scopul stabilirii capacităţii 

organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare. 

Calificare    Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este 

obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a 

obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde. 

Ciclul de planificare Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 

actualizarea strategică a planificărilor strategice la diferite niveluri. 

Cuprinde etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare, 

monitorizarea, evaluare şi feedback. 

Competenţă   Capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de 

studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextul 

Cadrului European al Calificărilor, competenţa este descrisă din 

perspectiva responsabilităţii şi a autonomiei. 

Factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii sau firme care pot avea 

o relaţie cu proiectul unităţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi 

afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau 

produsele finale ale proiectului. De regulă, abordarea lor se face luând 

în considerare interesele relevante, majore ale subgrupurilor din care 

fac parte. (eng. Stakeholder). 

Feed-back    Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea 

rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi 

diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor 

practici. 

Grup ţintă  Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 

proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va 

dezvolta proiectul. 

Impact    Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea 

obiectivelor politicilor sectoriale. 

Implementare   Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în  

    aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

Indicatori  Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 

social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se 

construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative. 

Misiunea şcolii  Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le 

susţine şi le promovează. 

Monitorizare internă  Colectarea, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 

luarea deciziei şi managementul proiectului. 
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Obiective SMART  Ţintele definite: Specifice – precizează ce anume trebuie realizat, în 

Colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 

măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura în 

mod cantitativ, Accesibile (Posibil de atins) – dificile, dar realiste, 

Relevante – contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – 

trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

PAS  Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 

realizat de unitatea de învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a 

îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic 

şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune a 

şcolii, într-o perspectivă de 3-5 ani. 

PLAI  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5-7 ani. 

Planificare    Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea unor 

obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, 

relevante, încadrate în timp (SMART) şi elaborarea planului 

operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea 

obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele 

aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute.  

PRAI     Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

Regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului 

superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5-7 ani. 

Rezultate  Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 

scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 

pentru grupurile ţintă. 

Rezultate ale învăţării  Ceea ce cunoaşte, înţelege şi ce poate face persoana care învaţă, la 

terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite 

sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

Riscuri  Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

S.N.C    Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea 

educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu 

piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi 

punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de 

asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem 

naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme și 

poate include un cadru naţional al calificărilor. 

Viziunea şcolii  Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideale, pe care organizaţia 

doreşte să o creeze prin activităţile sale. 
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ABREVIERI 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

CAEN Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consorţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

FSE Fondul Social European 

UE Uniunea Europeană 

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

ISCED Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) - Internaţional Standard 

Classification Of Education 

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISMB Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în formarea profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală 

MEN Ministerul Educaţiei Naţionale 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

RO România 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SWOT Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, 

Threats) 

TVET Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocaţional Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocaţional Education and Training) 

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

SPP Standarde de Pregătire Profesional 
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INTRODUCERE 

 

Pentru prezentarea motivelor care demonstrează necesitatea PAS precum şi a 

utilităţii acestuia pentru dezvoltarea şcolii şi îmbunătăţirea calităţii actului de învățare 

vor fi descrise rezultatele prognozate ce vor fi obținute în urma implementării 

acestuia. 

  Ţintele strategice și obiectivele vor exprima cu claritate ceea ce urmează să se 

realizeze prin proiectul promovat și constituie elementele cheie în funcție de care se 

construiesc celelalte planuri de acţiune ale şcolii. 

Ţintele strategice și obiectivele specifice se aleg și în funcție de criteriul 

concordanței cu documentele programatice la nivel naţional şi regional (PRAI şi 

PLAI), precum şi cu direcțiile strategice ale MEN pentru perioada 2018-2022. 

 Din punctul de vedere al cunoştinţelor pe care le furnizează, al importanţei şi al 

relevanţei lor, al abilităţilor pe care le formează, învăţământul condiţionează astăzi 

performanţa, competitivitatea şi bunăstarea. 

 Calitatea învăţământului este evaluată conform standardelor educaţionale 

comune diferitelor profesii şi specializări. În contextul actual al concurenţei în 

domeniul învăţământului economic, definitivarea sistemului de asigurare a calităţii 

devine un obiectiv fundamental pentru evoluţia colegiului nostru. 

 Asigurarea calităţii este un proces colectiv prin care colegiul nostru se asigură 

că standardul ridicat al procesului instructiv-educativ se menţine la nivelul fixat prin 

misiunea sa. 

 Scopul sistemului de management al calităţii nu este numai garantarea unei 

calităţi corespunzătoare a proceselor, ci şi îmbunătăţirea continuă a acestora. 

 Pentru a întări şi consolida reputaţia şi performanţele colegiului nostru este 

esenţial ca întreg personalul didactic şi nedidactic să adere la politicile şi procedurile 

calităţii, iar procesul de învăţare să fie îndreptat spre excelenţă. 

 Ne propunem să folosim toate resursele umane şi materiale necesare, în scopul: 

 asigurării permanente a calităţii serviciilor furnizate, construind astfel o imagine 

de excelenţă a organizaţiei pe piaţa unităţilor de învăţământ; 

 respectării cerinţelor legale şi reglementate, ca şi satisfacerii aşteptării tuturor 

părţilor interesate (clienţi, angajaţi, furnizori, parteneri); 

 îmbunătăţirii permanente a sistemului de management al calităţii. 
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 În acest sens se vizează: 

 introducerea de noi abordări de predare-învăţare la care accentul să fie pus pe 

creşterea interactivităţii şi actualizării informaţiilor; 

 folosirea de sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi, pe baza 

testării abilităţilor acestora de a prelucra informaţiile primite şi mai puţin pe 

capacitatea lor de memorare; 

 continuarea proiectului O´SCAR privind școlarizarea elevilor de la clasa a   

IX-a, nivel învățământ profesional cu durata de 3 ani în domeniul servicii cu 

specializarea comerciant - vânzător;  

 îmbunătăţirea continuă a pregătirii personalului şi a condiţiilor în vederea 

satisfacerii cerinţelor stabilite pentru pregătirea şi formarea elevilor. 

 

PAS 2018-2022 la nivelul Colegiului Economic ―Costin C. Kirițescu‖, este o 

continuare a PAS 2017-2021, fundamentat pe PRAI şi PLAI şi adaptat la tendinţele 

previzionate şi datele concrete ale contextului naţional şi local, la cerinţele pieţei 

muncii, precum şi la datele concrete ale şcolii (analizate în studiul diagnostic 

efectuat) şi nevoile identificate ale educabililor. 

Setul de valori care alcătuieşte cultura Colegiului Economic Costin C Kirițescu 

este într-o strânsă corelaţie cu obiectivele şi ţintele stabilite la nivel local, regional şi 

naţional. Analiza celor prezentate va fundamenta decizii care vor conduce la creşterea 

legitimităţii şi recunoaşterii şcolii, la creşterea satisfacţiei beneficiarilor (elevi, 

angajatori, părinţi etc.) şi la asumarea responsabilităţii propriei dezvoltări, ceea ce va 

conduce la creşterea autonomiei. 
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Partea I – CONTEXTUL 

1.1. Viziunea și misiunea școlii 

 

 
 

VIZIUNEA 

 

Colegiul Economic „Costin C. 

Kiriţescu” promovează valorile europene prin 

calitate, performanţă, egalitate de şanse 

pentru toţi elevii şi deschidere spre învăţarea 

pe tot parcursul vieţii. 

 

MISIUNEA 

 

Pregătirea tinerilor printr-o educaţie eficientă, creativă și performantă 

pentru integrarea cu ușurință pe piaţa forței de muncă şi pentru formarea de 

atitudini, aptitudini şi comportamente civice favorabile incluziunii, egalității, 

nediscriminării, specifice unui spaţiu european comun.  

VALORI 

 calitate 

 competență 

 corectitudine 

 demnitate 

 prosperitate 

1.2. Profilul actual al şcolii 

 

Motivaţia alegerii denumirii de Costin C. Kiriţescu 
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 Am ales ca mentor al colegiului nostru pe Costin C. Kiriţescu pentru universalitatea 

pregătirii sale profesionale, spiritul său competitiv şi capacitatea de adaptare la schimbare, de 

înţelegere a nevoii de schimbare a societăţii şi a mentalităţilor. 

  

COSTIN C. KIRIŢESCU, fiul lui Constantin Kiriţescu, profesor universitar doctor, autor 

de lucrări ştiinţifice, didactice, istorice, literare, memorialistice s-a născut în Bucureşti, pe data de 

25 mai 1908. Costin Kiriţescu a urmat şi absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior: 

Conservatorul, Facultatea de Drept, precum şi Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, 

completându-şi astfel cultura umanistă, literară şi artistică, cu înalte studii juridice şi ştiinţifice. În 

1934, și-a susținut teza de doctorat în cadrul Universității „Friedrich Wilhem‖ din Berlin. Întors în 

ţară, parcurge toate treptele ierarhiei didactice, predând succesiv cursuri la disciplinele Economie 

Politică, Politică Economică, Monedă, Legislaţie Agrară şi Drept Financiar. Din anul 1958 până la 

finalul carierei, a lucrat ca specialist în cadrul Ministerului de Finanţe, reluându-și activitatea 

didactică universitară la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Costin Kiriţescu, profesor şi 

academician, este autorul a peste 400 studii şi articole apărute în diverse publicaţii din ţară şi 

străinătate. 

 

 Cu o istorie de peste cinci decenii, colegiul nostru a trecut printr-o serie de schimbări, atât ca 

locaţie, cât şi ca profil: 

 1960–1966 – a fost înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 6, cu sediul în Şoseaua Chitilei, 

pentru trustul de construcții și reparații din București, având un efectiv de 360 elevi 

repartizați în 10 clase și un colectiv de cadre didactice de 20 de profesori și maiștri 

instructori; 

 1969 – s-a transformat în Şcoala Profesională de Construcţii Nr. 2; 

 1970 – s-a transformat în Grup Şcolar de Construcţii Nr. 2, funcționând în locația fostei 

Școli de Croitorie nr. 6 din Șoseaua Chitilei nr. 168, sector 8; 

 1974 – devine Liceul de Mecanică Nr.20, pregătind cadre de muncitori pentru Grupul 

Întreprinderilor de Industrie Locativă de lângă C.P.M.B și pentru Întreprinderea 

„Ascensorul‖; 

 1976 – şi-a schimbat sediul în Bulevardul Energeticienilor; 

 1981 – îşi schimbă sediul în actuala locaţie, unde funcţionează sub denumirea Liceul 

Industrial nr. 20, cu mai multe profile: mecanic, electrotehnic, construcții, industria 

lemnului, chimie; 

 1990 – Liceul Industrial Nr. 20 s-a transformat în Grup Şcolar Economic Administrativ şi 

de Servicii Nr. 5 în paralel cu clase de şcoală profesională (până în anul 1996) şi şcoală 

postliceală (până în anul 2000); acesta este anul din care începe consolidarea 

specializărilor pe profilurile comerţ, finanţe - contabilitate învăţământ de zi şi seral; 

 2003 – la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, din acea perioadă prin OMECT nr. 

4854/12.09.2003, îşi schimbă denumirea în Liceul Economic „Costin C. Kiriţescu‖. Liceul 

devine, în  decursul ultimilor ani, un concurent performant pentru liceele tehnice cu 

tradiţie din sector, dar mai ales pentru liceele economice din Bucureşti. Schimbările s-au 

produs din mers, ca urmare a concurenţei, încercând să surprindă o realitate din ce în ce 

mai dură; 

 2010 – introduce forma de învățământ de gimnaziu – intensiv engleză; 

 2012 – îşi schimbă denumirea în Liceul Tehnologic „Costin C. Kiriţescu‖; 

 2013 – ca urmare a eforturilor cadrelor didactice și a conducerii unității de învățământ din 

perioada 2004 – 2012, liceul promovează la statutul de colegiu, schimbându-și denumirea 

în Colegiul Economic ―Costin C Kirițescu‖ conform OMEN nr. 3802/29.05.2013. 
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În anul școlar 2018-2019, Colegiul Economic „Costin C Kiriţescu‖ asigură pregătirea în 

următoarele profiluri şi specializări: 

 

Nr. 

Crt. 
Nivel Filieră Profil/Domeniu 

Specializare/Calificare 

profesională 
Număr clase 

1. Liceal Tehnologică Servicii / Economic Economic a IX-a 4 

2. Liceal Tehnologică 
Servicii / Turism şi 

alimentaţie 
Turism şi alimentaţie a IX-a 2 

3. Liceal Tehnologică Servicii / Economic Economic a X-a 4 

4. Liceal Tehnologică 
Servicii / Turism şi 

alimentaţie 
Turism şi alimentaţie a X-a 2 

5. Liceal Tehnologică Servicii / Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 
a XI-a 4 

6. Liceal Tehnologică Servicii / Turism Tehnician în turism a XI-a 2 

7. Liceal Tehnologică Servicii / Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 
a XII-a 4 

8. Liceal Tehnologică Servicii / Turism Tehnician în turism a XII-a 2 

9. Profesional  Tehnologică  Servicii / Comerț Vânzător - Comerciant  

a IX-a 

a X-a   

a XI-a 

3 

10. Gimnazial - - Intensiv Limba Engleză 
a V-a- 

a VIII-a 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar 2017-2018 

1.3.1. Participări ale profesorilor unităţii de învăţământ la proiecte, programe şi 

parteneriate.    
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 Parteneriatul SNAC - prof. coordonator: Badea Eufrusina, profesori participanți: 

membrii catedrei, în cadrul căruia au fost organizate acțiuni comune cu Șc. Gimnazială Specială 

nr.11; 

 Activități în cadrul SNAC:  De mână cu toamna și  Împreună de Crăciun; 

 Proiectul internațional Junior Achievement, elevii claselor a IX-a C și a XII-a A, 

profesori diriginți: Badea Eufrusina și Platon Olimpia; 

 Prof. Boldea Anca a participat la proiectul internațional Social Advertmarkets, din 

Letonia;  

 CAPITAL FILES – proiect realizat cu sprijinul Ambasadei Franţei la Bucureşti şi 

a I.F.B; 

 10 septembrie 2017 – implementare proiect internaţional Junior Achievement la clasa 

a VII-a, program Finanţele mele; 

 Proiectul JOBS; 

 Implementare Proiectul Naţional Mesajul meu antidrog, an şcolar 2017-2018; 

 Atelier de lucru în cadrul proiectului Violenţă şi desubiectivizare - editura Uniscan 

Educaţional şi Centrul de Dezvoltare Active Learning Training Center; 

 implementare program educațional cu tema violenţei IMPLICĂ-TE ÎN VIAŢA TA  - O 

LUME FĂRĂ VIOLENŢĂ – CUM EVITĂM CONFLICTELE DISTRUCTIVE; 

 Activităţi în cadrul proiectului S.N.A.C.; 

 Proiectului Naţional Eco-Fotografia Anului, ediția a X-a 2018; 

 Proiectul municipal Strategii de stimulare a lecturii, Târgul Librăriilori; 

 Proiectul Primăvara prin ochi de copil cu elevi de la clasa a V-a; 

 Campania naţională de prevenire a consumului de cannabis în mediul şcolar – POT 

ALTFEL; 

 Participare activități Ecoclub-Caravana Ecotic - parteneriat Asociația Ecotic - prof. C. 

Toma; profesorii comisiei; 

 Participare Program Ecoterrieni - colectare deșeuri reciclabile - Prof. C. Toma; 

 Participare Program Baterel- colectare DEE - prof. C. Toma; 

 Participare program de pregătire Curaj civic - organizat de CCD - prof. V. Cotan; 

 Participare Campania națională de prevenire a consumului de cannabis în mediul 

școlar Pot altfel inițiată de Agenția Națională Antidrog - psiholog C. Jarnea, prof. C. 

Kuncser;  

 Participare activitatea în cadrul programelor Siguranța ta are prioritate și Invitație la 

Fair-play – în parteneriat cu Direcția Generală Poliție București, prof. C. Kuncser; 

 Participare cu elevii clasei a X-a C, la evenimentul Alege sa fii altfel, cu scopul 

orientării și consilierii în carieră, organizat de către Universitatea Româno-Americană 

din București - mai 2018; 

 Participare cu elevii activitatea Pământul și cosmosul în parteneriat cu școala 178, 

organizata de prof. D. Andreescu - prof. C. Kuncser, V. Cotan, C. Toma; 

 Participare Experiment Erotosthene în cadrul Proiectului internațional Inspiring 

Science Education - 22.09.2017, prof. C.Kuncser, V.Cotan;  

 Participare la proiectul Hai să citim, organizat de PROEDUS, 28 octombrie 2017, cu 

elevii claselor VI-VIII. Fluţăr Monica; 

 Coordonare dezbateri - grup de lucru format din 5 profesori, 11 elevi și 2 părinți în 

cadrul proiectului Școala bucureșteană dezbate organizat de PROEDUS - Fluțăr 

Monica; 

 Participare la proiectul Şcoala Ecoterrienilor cu clasele a XI-a, prof. Florescu Tudorel; 

 Activitate metodică Eco Caravana 2017 cu elevii clasei a V-a, prof. Ion Nicoleta; 

 Activitate metodică Centenarul Marii Uniri, clasele a VII-a,  a VIII-a, a IX-a G, a XI-a 

F - Ion Nicoleta; 

 Activitate metodică Regimul comunist din România - Ion Nicoleta; 
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 Participare în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, la evenimentele 

educative dedicate Uniunii Europene organizate de Reprezentanța Comisiei Europene 

în România, în data de 22 noiembrie 2017, cu elevii clasei a XI-a D, prof. Fluţăr 

Monica; 

 Participare la proiectul Festivalul fulgilor de nea, organizat de PROEDUS, 5 

decembrie 2017, cu elevii clasei a V-a, prof. Fluţăr Monica; 

 Participare la activitatea Împreună de Crăciun, derulată în cadrul Programului 

Strategia Națională de Acțiune comunitară, la Școala Gimnazială Specială 

„Constantin Păunescu‖, în 15 decembrie 2017, cu elevii clasei a XI-a D, prof. Fluţăr 

Monica; 

 Activitate SNAC- De mână cu toamna, Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu‖, prof. 

Szin Adrian; 

 Activitate - Unde-i lege nu-i tocmeală în colaborare cu Poliţia Română, prof. Szin 

Adrian; 

 Experiment: măsurarea circumferinţei pământului, prof Szin Adrian, clasa a XII-a C; 

 Ziua Europeană a Limbilor - participare prof. Szin Adrian; 

 Unde-i lege nu-i tocmeală – Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Jarnea 

Claudia; 

 Participare cerc pedagogic de cultură civică la Şcoala Româno-Finlandeză: Szin 

Adrian, Fedeleş Mircea; 

 Ora de net - Clasa a X-a A, C, prof. Jarnea Claudia;  

 Ora de net - prof. Fluţăr Monica; 

 Parteneriat JUNIOR ACHIEVEMENT în programe de dezvoltare a abilităților pentru 

viață și profesie, aplicate la clasa a XI-a D. În săptămâna European vocational skills 

week, am organizat activitatea Succesul profesional, având invitați 2 manageri de 

proiect din ACCENTURE SERVICES - prof. Fluțăr Monica; 

 Parteneriat JUNIOR ACHIEVEMENT, Economia și succesul la clasa a IX-a D, prof. 

Szin Adrian; 

 Implicare în proiectul Capital filles Institutul Francez Bucureşti, prof. Szin Adrian; 

 Participare Campania națională de prevenire a consumului de cannabis în mediul 

școlar POT ALTFEL - colaborator Jarnea Claudia, participant Szin Adrian; 

 Proiect - Implica-te în viața ta -  Jarnea Claudia, participant; 

 Proiect Efectele consumului de tutun asupra organismului - colaborator Jarnea 

Claudia; 

 Participare la proiectul Pașaport pentru cultură, inițiat de Editura Corint, prin 

organizarea concursului de Simulare Națională – clasa a XII-a,  martie 2018 - prof. 

Fluțăr Monica; 

 Elaborat proiectul-concurs Antreprenor de succes, înscris în CAERI 2018 – prof. 

Negoianu Nicoleta, prof. Șerban Iuliana, prof. Păun-Năstase Lidia, prof. Iatagan 

Mariana; 

 Elaborat proiectul Consumator informat – consumator câștigat, ediţia a IV-a – 15 

martie 2018, proiect  cuprins în CAERI 2018 – prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, prof. 

Trăistaru Nicoleta; 

 Elaborat  proiectul Fii Eco Creativ, ediţia I – 15 mai 2018, proiect  cuprins în CAEM 

2018 - prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, prof. Trăistaru Nicoleta; 

 Elaborat proiectul Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu, cuprins în CAEN 2018 

prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, prof. Trăistaru Nicoleta. 

 

Participarea profesorilor unităţii de învăţământ la acţiuni metodice şi de formare continuă 

 

Comisia metodică limba şi literatura română 
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 Lunar, conform programului de activitate, au avut loc ședințe de catedră, s-au susținut 

referate pe teme de specialitate și au avut loc activități culturale la nivelul catedrei; 

 Semestrial, se organizează asistențe și interasistențe cu scopul schimbului de experiență și al 

perfecționării cadrelor didactice. Prof. Platon Olimpia a efectuat asistențe la ore în calitate 

de șef  de catedră; 

 Ȋn semestrul I, cadrele didactice au participat la activitățile metodice organizate la nivel de 

sector, la Colegiul Național „Elena Cuza‖. De asemenea, prof. Platon Olimpia a participat la 

întâlnirea la nivel de municipiu cu șefii de catedră de la Colegiul Național „Sf. Sava‖; 

 Membrii catedrei au participat la elaborarea de subiecte pentru Olimpiadă și la corectarea 

lucrărilor (faza pe școală); 

 De asemenea, au făcut parte din comisiile de evaluare a lucrărilor pentru OLLR și OLAV, la 

faza pe sector,  prof. Platon , prof. Badea și prof. Ranga; 

 Prezentarea referatului cu  titlul „ROLUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A 

COMUNICAŢIILOR ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE‖, prof. Badea 

Eufrusina;  

 Au fost comunicate elevilor Calendarul desfășurării și Programele pentru simulările 

examenelor de Bacalaureat și de Evaluare Națională, au fost discutate și rezolvate modelele 

de subiecte; 

 Cadrele didactice au fost preocupate de pregătirea elevilor pentru concursuri, pentru 

Examenul de Bacalaureat și pentru Evaluarea Națională, în acest scop desfășurându-se ore 

de pregătire suplimentară cu elevii olimpici și cu elevii claselor a XII-a  și a VIII-a; 

 Profesorii catedrei au  responsabilități în cadrul catedrei de limba și literatura română și fac  

parte din diferite comisii la nivelul colegiului. 

 

Comisia metodică de limbi moderne 

 

 Septembrie - octombrie 2017 - aplicarea de teste predictive claselor din încadrare, urmată de 

interpretarea rezultatelor; 

 Organizarea olimpiadei de limba engleză – faza pe școală, în urma căreia o elevă s-a 

calificat  în vederea susținerii etapei pe sector (27 ianuarie 2018); 

 Organizarea Olimpiadei Creativității la limba engleză, cu doi elevi calificați la faza pe 

sector, din care unul s-a calificat mai departe la faza pe municipiu; 

 S-au efectuat asistențe la ore de către de către prof. Loredana Văsii - la orele de limba 

franceză, germană şi engleză împreună cu directorii școlii (octombrie 2017 – decembrie 

2017), în urma cărora s-a obţinut calificativul „Foarte bine‖;  

 S-au proiectat activități de pregătire remedială și suplimentară în vederea susținerii 

examenului de Bacalaureat, pentru clasele terminale și a participării la olimpiada de limba 

engleză și la alte competiții la nivelul disciplinei sau interdisciplinare; 

 S-au proiectat activități de pregătire remedială și suplimentară în vederea susținerii 

examenului de Bacalaureat, pentru clasele terminale și a participării la olimpiada de limba 

engleză-franceză și la alte competiții la nivelul disciplinei sau interdisciplinare; 

 S-au proiectat și desfășurat activități de pregătire suplimentară atât pentru elevii capabili de 

performanță, cât și pentru cei cu ritm lent de învățare; 

 S-au utilizat mijloace moderne și s-a respectat graficul de ocupare al cabinetelor multimedia; 

  În cadrul activităților desfășurate au fost promovate rezultatele prin fotografii sugestive care 

surprind momentele-cheie ale acestor evenimente; 

 Prof. de lb. franceză şi și de lb. engleză au prezentat la sfârșitul semestrului un raport al 

activității didactice; 

 În calitate de coordonator al Clubului European, d-na Ghelmeci Irina a întocmit și a depus 

documentația necesară continuității activității clubului în cadrul colegiului nostru, 

documentație care se depune anual la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 
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Departamentul de Proiecte și Programe, însoțită de documentele care atestă activitățile 

realizate în anul școlar anterior; a întocmit, de asemenea, planul de îmbunătățire al 

activității Clubului European pentru anul școlar 2017 – 2018; 

 S-au utilizat instrumente de evaluare individuală și în echipă, s-au monitorizat cu atenție 

portofoliile elevilor, s-au elaborat teste predictive, de evaluare continuă și sumativă, care 

includ bareme de evaluare, interpretând cantitativ și calitativ rezultatele acestora, 

raportându-le la nivel de catedră și unitate școlare, precum și colectivelor de elevi; 

 S-a respectat, în cea mai mare parte, notarea ritmică a elevilor, s-au consemnat notele în 

carnete și s-a justificat acordarea notelor; 

 S-au elaborat teste de evaluare care cuprind itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi, 

conform cerințelor metodice; 

 S-au elaborat documentele cerute în conținutul portofoliului educațional; 

 S-au precizat regulile de conduită la ore și în afara acestora, s-au rezolvat eficient situațiile 

conflictuale; 

 S-a promovat imaginea școlii în competiții, la târguri și activități extracurriculare și 

extrașcolare; 

 Profesorii au participat la consfătuirile organizate de ISMB la Colegiul Național „Gheorghe 

Șincai‖ – profesorii de limba engleză și la Colegiul Național „Miguel Cervantes‖ - profesorii 

de limba franceză; 

 Lecții demonstrative organizate cu diverse ocazii: Halloween, Crăciun; 

 Inspecții curente efectuate în cadrul Comisiei, ȋn vederea obținerii gradului didactic I 

(Ghelmeci, Smaranda); 

 Referate susținute în cadrul Comisiei; 

 Seminarii, conferințe, workshop-uri organizate de SHAKESPEARE SCHOOL, CCD, 

ISMB, NATIONAL GEOGRAPHIC, CAMBRIDGE. 

 

Comisia Metodică Matematică 

 

 Au fost elaborate documentele de planificare pe anii de studiu, conform normelor şi 

ghidurilor metodologice, respectând programa şcolară; 

 Au fost elaborate documentele necesare dosarului Catedrei de Matematică; 

 Elaborare de teste inițiale împreună cu interpretarea lor; 

 Elaborare de planuri remediale pentru elevii claselor a XII-a; 

 Elaborare planuri de pregătire suplimentară pentru susținerea Examenului de Evaluare 

națională și Bacalaureat; 

 Participare Consfătuiri pentru disciplina matematică la C.N. ,,Mihai Viteazul‖, prof. Iliescu 

Carmen Ștefania și prof. Pârvulescu Angela; 

 Cerc pedagogic la C.N. ,,Matei Basarab‖ cu tema ,,Particularități ale activităților de învățare 

la gimnaziu și liceu‖, prof. Barbu Gina, Iliescu Carmen Ștefania și Pârvulescu Angela; 

 Cerc pedagogic la C.N. ,,Matei Basarab‖ cu tema ,,Personalizarea planificărilor la 

matematică la clasa a V-a‖ prof. Barbu Gina, Iliescu Carmen Ștefania și Pârvulescu Angela - 

noiembrie 2017; 

 Participare la Conferința Națională a Comunității Educației pentru Științe - prof. Pârvulescu 

Angela - noiembrie 2017; 

 Referat în cadrul catedrei cu tema ,,Matematică și științe-interdisciplinaritate și evaluare 

eficientă‖- prof. Simion Elena și Barbu Gina-octombrie 2017; 

 Referat în cadrul catedrei cu tema ,,Probleme de numărare‖- prof. Pârvulescu Angela-

noiembrie 2017; 

 Teză unică la nivelul clasei a XII-a - decembrie 2017; 

 Teză unică la nivelul clasei a XII-a - mai 2018; 

 Desfășurarea Olimpiadei de matematică și a Concursului Național ,,Adolf Haimovici‖, faza 

pe școală, 22-23 ianuarie 2018; 
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 Organizarea și desfășurarea Concursului Național ,,Comper‖- etapa I, 26 ianuarie 2018, 

prof. Barbu Gina, prof. Simion Elena, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Rusen Georgiana; 

 Organizarea și desfășurarea Concursului Național ,,Comper‖- etapa a II-a, prof. Barbu Gina, 

prof. Simion Elena, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Rusen Georgiana; 

 Simulare examen de Bacalaureat - martie 2018 - toți membrii catedrei; 

 Sesiune de comunicări științifice - 5 iunie 2018, prof. Barbu Gina și Simion Elena, clasele a 

VIII-a, a X-a D, a X-a E; 

 Participare în Comisia de Evaluare a competențelor lingvistice și digitale - toți membrii 

catedrei; 

 Evaluator Examenul de Bacalaureat - prof. Simion Elena, prof. Pârvulescu Angela; 

 Evaluator Examenul de Evaluare Națională - prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Rusen 

Georgiana; 

 Participare în Comisia de Examen Bacalaureat ,,Henri Coandă‖- vicepreședinte prof. Barbu 

Gina; 

 Participare în Comisia de Examen Bacalaureat ,,Petru Maior‖ – membru, prof. Rusen 

Georgiana Florentina; 

 Evaluarea Națională clasa a VI-a: prof. Barbu Gina și prof. Simion Elena; 

 Evaluator  Concurs Panaitopol CN Spiru Haret  - prof. Pârvulescu Angela. 

 

Comisia Metodică Fizică – Chimie – Biologie 
 

 Pe parcursul anului școlar 2017-2018, membrii comisiei metodice de fizică-chimie-biologie 

și-au desfășurat activitatea conform planificării calendaristice și planului managerial;  

 La începutul anului școlar, după orele de recapitulare, s-au aplicat testele inițiale la clasele 

de liceu și gimnaziu. Situațiile statistice au fost transmise inspectoratului școlar și au fost 

discutate în cadrul unei ședințe a comisiei. Cu aceasta ocazie, au fost discutate și măsurile 

necesare ameliorării situației școlare și a fost stabilit de către fiecare profesor un program de 

consultații si meditații; 

 La începutul anului școlar, profesorii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice, iar în cursul semestrului, la acțiunile metodice la nivel de sector și de municipiu; 

 Materia a fost parcursă integral și ritmic la toate clasele, conform obiectivelor propuse, 

folosind la maximum laboratoarele de fizică, chimie și biologie. S-a urmărit stimularea 

interesului elevilor pentru studiul fizicii, al chimiei și al biologiei prin realizarea de lecții 

interactive bazate pe folosirea metodelor moderne de predare, incluzând tehnicile 

informaționale computerizate și realizarea de proiecte (ppt-uri realizate de elevi în echipă și 

prezentate la sfârșitul semestrului la orele de fizica, chimie si biologie). Au fost realizate, de 

asemenea, experimente reale, deosebit de importante pentru  dezvoltarea percepției 

fenomenelor studiate și formarea abilităților practice ale elevilor; 

 A fost realizată o preselecție a elevilor care vor reprezenta liceul la fazele pe sector ale 

concursurilor școlare de fizica, chimie și biologie pentru filiera tehnologică; 

 S-a urmărit formarea continuă a profesorilor prin participarea la acțiunile metodice la nivel 

de sector/municipiu, la cursurile de formare organizate de C.C.D. și prin realizarea de 

referate în cadrul comisiei metodice din liceu; 

 Profesorii catedrei au participat ca evaluatori la Evaluarea Națională la clasa a VI-a, ca 

profesori asistenți la Simularea Examenului de Bacalaureat 2018, la Examenele de 

Competență Bacalaureat 2018 și la Înscrierile pentru clasa a IX-a (prof. V. Cotan); 

 Au fost prezentate referate prezentate în cadrul comisiei metodice: 

 E-urile și alimentația sănătoasă (prof. Carmen Talpan); 

 Pârghia în fizică și în organismul uman (prof. Denissa Andreescu); 

 Importanța și beneficiile vitaminelor și mineralelor pentru organism (prof. Violeta Cotan). 

 Teste tip Pisa (prof. Cristina Kuncser); 
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 Lecții deschise cu temele: ―Proprietăți chimice ale fierului‖, ―Nucleul atomic‖(prof. Violeta 

Cotan); 

 Activitate metodică pe municipiu cu laboranții - „Oul, un aliment complex‖, organizată în 

cadrul Colegiului Kirițescu de tehnician laborant E. Badrea, metodist; au participat toți 

profesorii catedrei. 

 

Comisia Metodică Socio-Umane – Istorie – Geografie 

 

 Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, cadrele didactice încadrate pe disciplinele ariei 

curriculare Om şi societate (Socio-Umane) au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Participarea la Consfătuiri - toţi membrii comisiei; 

 Participarea la olimpiadele școlare pe școală, sector și municipiu – Szin Adrian, Fluțăr 

Monica, Ion Nicoleta, Florescu Tudorel, Jarnea Claudia; 

 Participarea la examenele naționale ca supraveghetori, evaluatori sau organizatori - Szin 

Adrian, Fluțăr Monica, Ion Nicoleta, Florescu Tudorel, Jarnea Claudia, Pascu Victor; 

 Studierea programelor școlare şi a manualelor alternative, proiectarea calendaristică a 

materiei;  

 Elaborarea documentelor manageriale ale catedrelor/comisiei: plan managerial, plan de 

activități, raport de analiză a activităţii;  

 Elaborarea subiectelor şi a baremelor, în conformitate cu cerinţele MEN, pentru testele 

iniţiale pe fiecare nivel de studiu, analiza şi interpretarea lor, corectarea şi stabilirea 

măsurilor corective pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor; 

 Realizarea de materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, seturi de probleme şi studii de caz, 

teste de evaluare) de către membrii catedrei;  

 Monitorizarea activităţii fiecărui membru al catedrei prin efectuarea asistenţelor la ore de 

către responsabilul comisiei; 

 Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei; 

 Utilizarea metodelor active de predare-învăţare; 

 Stabilirea standardelor de performanţă la fiecare disciplină conform programelor; 

 Conceperea subiectelor şi a baremelor pentru etapa pe şcoală a olimpiadelor de geografie şi 

economie. 

 

Comisia Metodică – Educaţie fizică – Religie – Ed. Muzicală – Ed. Vizuală 

 

 Participarea la Consfătuirile profesorilor de specialitate și a cercurilor pedagogice care au 

avut loc la nivelul sectorului; 

 Întocmirea unui sistem de evaluare diversificat pe probe de control (educație fizică) care să 

vină în sprijinul elevilor privind atingerea performanței școlare; 

 Profesorii de educație fizică au realizat un program de remediere/pregătire suplimentară 

pentru elevii cu absenteism la ore, necesare recuperării decalajului în pregătire; 

 S-a respectat calendarul activităților extracurriculare privind participarea la acțiunile 

organizate la nivelul catedrei sau alte concursuri în colaborare cu ISMB, Primăria 

Municipiului București, COSR, DSTMB, cum ar fi: Crosul Loteria Română, Festivalul 

Tineretului și Sportului, Cupa de Toamnă la fotbal; 

 Toți profesorii Comisiei metodice s-au implicat în organizarea de activități în săptămâna 

„Școala altfel‖ (mai 2018): Campionatul interclase la fotbal, excursii, vizite la muzee, etc; 

 Ședințele Comisiei metodice s-au desfășurat conform planificării, fiind un real schimb de 

experiență între discipline, profesorii contribuind cu referate pe diverse teme și lecții 

deschise; 

 Doamna profesoară Manea Carmen, responsabilul Comisiei metodice a fost preocupată de 

realizarea asistențelor la clasă, în vederea acordării calificativelor anuale; 
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 Profesorii din Comisia metodică au participat ca profesori asistenți la Simularea Examenului 

Național de Bacalaureat în luna martie 2018 și la Probele digitale și lingvistice. 

 

Comisia Metodică Tehnologii 

 

 Au fost elaborat documentele de planificare, pe anii de studiu conform normelor şi 

ghidurilor metodologice, respectând programa şcolară; 

 Au fost elaborate documentele necesare dosarului Comisiei metodice Economic-TIC; 

 S-a realizat săptămânal orarul privind stagiile de pregătire practică; 

 S-a  actualizat tematica pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4; 

 S-a realizat Harta parteneriatelor cu operatorii economici care asigură stagiile de pregătire 

practică; 

 Mesa rotundă - „Parteneriat pentru creșterea calității pregătirii profesionale în turism”, la 

care au participat operatori economici din domeniul industriei turistice – octombrie 2017, 

prof. Negoianu Nicoleta; 

 Activitatea  cu tema „Promovarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului 

profesional dual" la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu" – noiembrie 2017, prof. 

Negoianu Nicoleta, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria; 

 Participare la activitatea metodică "Învățământul profesional între provocare și succes" la 

Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" – decembrie 2017, prof. Negoianu Nicoleta, prof. 

Petre-Boceanu Ana-Maria, prof. Păun-Năstase Lidia, prof. Cenușă Aura; 

 Acord de parteneriat privind implementarea programelor „Junior Achievement‖, prof. 

Ghimpău Constantin; 

 Coordonarea și Contractarea operatorilor economici privind stagiile de pregătire practică 

pentru clasele de liceu și de învățământ profesional realizate de către prof. Negoianu 

Nicoleta, Ghimpău Constantin, Trăistaru Nicoleta, Păun-Năstase Lidia, Șerban Iuliana, 

Cenușă Gheorghița, Petre-Boceanu Ana-Maria; 

 Profesor evaluator și propunător de subiecte Olimpiada Tehnologii Servicii, faza județeană – 

prof. Negoianu Nicoleta; 

 Elaborat și revizuit CDL, clasa a XI-a Economic, clasa a X-a Economic și cls. IX-XI Comerț 

învățământ profesional pentru anul școlar 2018-2019, prof. Negoianu Nicoleta; 

 Membru în comisia de simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a, prof. Negoianu Nicoleta, 

prof. Petre-Boceanu A, prof. supraveghetor Ghimpău C.; 

 Coordonarea proiectului-concurs regional Antreprenor de succes în parteneriat cu 

Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Științe Economice, prof. Negoianu Nicoleta;  

 Profesor supraveghetor la Olimpiada de Geografie – etapa pe sector, februarie 2018, care a 

fost organizat de Școala Gimnazială „Sf. Andrei‖, București, prof. Cenușă Aura; 

 Profesor supraveghetor la Concursul național de matematică aplicată ‖Adolf Haimovici‖– 

etapa pe sector, Februarie 2018, care a fost organizat de Liceul Teoretic Traian, București, 

prof. Cenușă Aura; 

 Au fost  elaborat documentele de planificare, pe anii de studiu conform normelor şi 

ghidurilor metodologice, respectând programa şcolară. 

 

Comisia Metodică Comerț- Turism 

 

 Au fost elaborate documentele necesare dosarului Comisiei metodice Comerț Turism; 

 S-a  actualizat tematica pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4; 

 S-a realizat Harta parteneriatelor cu operatorii economici care asigură stagiile de pregătire 

practică: S.C. CLUB RESIDENCE – LA CONAC S.R.L., S.C.  Majestic Tourism S.A. - 

Ramada Majestic Bucharest Hol, Hotel Mercure Bucharest City Center, Continental Hotel 

SA IBIS Gara de Nord, SC Continental Hotels SA (Sucursala București Victoria), : REWE 

GROUP - Penny Market, Bucureşti; 
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 Elaborat proiectul-concurs Antreprenor de succes, înscris în CAERI 2018; 

 Elaborat proiectul Consumator informat – consumator câștigat ediţia a IV a– 15 martie 

2018, proiect  cuprins în CAERI 2018; 

 Elaborat  proiectul Fii Eco Creativ, ediţia I – 15 mai 2018, proiect  cuprins în CAEM 2018; 

 Elaborat proiectul Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu, cuprins în CAEN 2018; 

 Masa rotundă - Parteneriat pentru creșterea calității pregătirii profesionale în turism, la 

care au participat operatori economici din domeniul industriei turistice – octombrie 2017; 

 Activitatea  cu tema Promovarea învățământului profesional și tehnic și a învățământului 

profesional dual la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu" – noiembrie 2017; 

 Participare la activitatea metodică Învățământul profesional între provocare și succes la 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu" – decembrie 2017; 

 Acord de parteneriat privind implementarea programelor Junior Achievement;  

 S-a  proiectat un program de pregătire cu elevii din clasa a XII a E, F în vederea realizării 

lucrărilor de atestat pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale nivel 4 de 

calificare;  

 S-a proiectat un program de pregătire suplimentară pentru Olimpiada Interdisciplinară 

tehnologii /Alimentație publică și turism - faza pe școală cu elevi din clasele a XI-a F și a XI 

a E , prof. Ile Florenta Larisa, Ionesti Carmen Mihaela, Popescu Mihaela Minela; 

 S-a  participat la elaborarea subiectelor şi a baremelor pentru Comisia de organizare și 

desfășurare a diferenţelor din  luna septembrie 2017 şi profesori evaluatori în cadrul acestei 

comisii; 

 Coordonarea elevilor claselor de turism privind activitatea pentru ‖Redacția de știri 

turistice‖ – prof. Ile Florenta Larisa, Ionești Carmen Mihaela; 

 Coordonarea și Contractarea operatorilor economici privind stagiile de pregătire practică 

pentru clasele de liceu realizate de către prof. Alexe Nicoleta, Popescu Mihaela Minela,  

Stanciu Doina, Ile Florentza Larisa, Ionești Carmen Mihaela, Grădișteanu Eliona. 

 

 

1.3.2. Rezultate ale elevilor 

Ne propunem să realizăm evaluarea principalelor preocupări şi ale programelor de acţiuni 

iniţiate de către Consiliul de Administraţie al şcolii, aprobate în Consiliul Profesoral la începutul 

anului şcolar şi corelate cu măsurile ce au rezultat cu prilejul analizelor efectuate în această 

perioadă, cât şi cu sarcinile şi precizările făcute cu diferite ocazii, de către M.E.N.C.Ș. şi I.S.M.B. 

Observaţiile şi concluziile au rezultat din analiza statisticilor, a  programelor şi  a  cataloagelor, din   

întâlnirile realizate pe parcursul anului şcolar trecut, precum şi din convorbirile întreţinute 

permanent cu elevii şi părinţii acestora. 

În acest an şcolar, ca urmare a diligenţelor depuse de conducerea şcolii, sprijinită de 

colectivul cadrelor didactice şi de rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare şi la 

competiţiile specifice profilului liceului – Târgurile regionale şi internaţionale ale Firmelor de 

Exerciţiu, am organizat în perioada 3-4 mai 2017 Târgul Firmelor de Exercițiu, ediția a XV-a. 

Evenimentul s-a bucurat de un real succes la care au participat 100 de firme de exercițiu din țară și 

străinătate (Bulgaria).  

Anul şcolar 2017-2018 a început cu 31 de clase, dintre care 1 clasă a V-a, 1 clasă a VI-a, 1 

clasă a VII-a, 1 clasă a VIII-a, 24 clase liceu zi și 3 clase de învățământ profesional cu durata de 3 

ani – calificarea comerciant-vânzător cu un efectiv de 866 elevi. 

În anul şcolar 2017-2018 s-au transferat 5 elevi la alte unităţi şcolare şi au venit prin transfer 

35 elevi la începutul anului școlar și 8 elevi pe parcusul anului școlar 2017- 2018. 13 elevi s-au 

retras si 2 elevi au fost exmatriculați.  
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Menţinerea elevilor la şcoală, convingerea acestora că o frecvenţă regulată condiţionează 

nemijlocit şi obţinerea unor rezultate bune la învăţătură, a fost şi rămâne una dintre priorităţile 

oricărui profesor şi, mai ales, ale oricărui diriginte. Lipsa unei strânse legături cu familia, motivarea 

la întâmplare sau cu uşurinţă a unor absenţe reprezintă tot atâtea neajunsuri, care fac ca 

absenteismul să contribuie direct la scăderea nivelului de cunoştinţe. 

Din analiza fenomenului frecventării cursurilor, rezultă că ponderea frecvenţei pe şcoală este 

de aproximativ 91.15%, întâlnind acest fenomen de absenteism în rândul elevilor de clasa a IX-a și 

a X-a și de la învățământul profesional. 

Acolo unde s-a folosit o varietate de strategii şi măsuri, unde dirigintele a acţionat asupra 

colectivului clasei, nu numai la ora de dirigenţie, au fost obţinute rezultate mai bune. Se impun, 

deci, măsuri energice, bine concepute şi organizate, care să  antreneze şi părinţii, pentru a se stopa 

fenomenul absenteismului, unul din factorii determinanţi care împiedică randamentul şcolar şi 

şansele de a se obţine rezultate mai bune – aceasta fiind o prioritate a tuturor diriginţilor. 

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar poate fi un indiciu şi un barometru al modului în 

care am reuşit ca, împreună: profesori, elevi şi părinţi, să transpunem în viaţă propriile noastre 

programe şi măsuri ameliorative pe care le-am iniţiat în perioada analizată. 

În acelaşi context, al performanţelor în procesul de învăţământ, trebuie avut în vedere şi 

numărul elevilor cu medii neîncheiate. 

În cea mai mare măsură, acestea se explică prin absenteismul lor, dar şi prin numărul 

insuficient de note acordate. 

Situaţia şcolară anuală se prezintă astfel: Promovabilitate - 95,53%; Gimnaziu 98.26%; 

învățământ liceal 93.78%; învățământ profesional 82.61. Repetenţi an şcolar: 2 elevi gimnaziu, 5 

elevi liceu și 1 elev din învățământul profesional; Situaţii neîncheiate: 20 elevi cu SN. 

În ceea ce priveşte promovabilitatea la examenul de bacalaureat ne putem mândri cu o 

pondere de 90%  pentru absolvenţii din seria curentă. 

Promovabilitatea în cazul examenului de certificarea competenţelor profesionale a fost 

de 100% din rândul  elevilor înscrişi.  

Desigur, răspunderea este comună, însă experienţa şi maturitatea noastră ne obligă să ne 

înteţim eforturile de a remedia lucrurile în cel mai scurt timp. 

Adresăm tuturor colegilor, în special celor menţionaţi mai sus, rugămintea de a face o 

analiză serioasă în ședințele comisiilor metodice şi de a întocmi un program de măsuri de 

îmbunătățire. 

Adresăm colegilor noştri diriginţi rugămintea să colaboreze cu profesorii claselor şi să 

găsească împreună cele mai bune soluţii pentru diminuarea numărului de situaţii neîncheiate. 

Desigur, se pot face multe referiri la progresul sau regresul colectivelor de elevi faţă de 

perioada anterioară şi, în acest sens, sunt necesare şi obligatorii analize amănunţite în colectivele de 

catedră şi în comisiile diriginţilor. 

Apelând tot la statistici, vom descoperi şi obiectele de studiu la care elevii întâmpină cele 

mai mari dificultăţi în însuşirea unui minim de cunoştinţe prevăzut de programele şcolare, care să le 

confere posibilitatea promovării (de exemplu, matematica, limba română). 

Consiliul de Administraţie a urmărit coordonarea activităţii instituţiei, şedinţele acestuia 

constituind bune prilejuri de dezbateri şi analize, urmate însă şi de măsuri concrete. Toate acestea 

au avut la bază materialele întocmite de către subcomisiile pe probleme, rapoartele responsabililor 
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de catedre şi de arii curriculare, rezultatele contactului zilnic cu acţiunile desfăşurate; în esenţă, 

Consiliul de Administraţie şi-a axat activitatea pe problemele majore ale şcolii. 

Un sprijin substanţial în activitatea noastră l-a reprezentat şi munca desfășurată de către 

personalul şcolii din compartimentele: Secretariat, Contabilitate şi Administrativ care şi-au 

îndeplinit sarcinile de lucru cu termene scurte de realizare. 

Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat în condiţii bune, d-na bibliotecară preocupându-se 

permanent pentru îmbogăţirea fondului de carte. De asemenea, distribuirea manualelor pentru elevii 

claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a si a X-a s-a efectuat în timp util, cu ajutorul diriginţilor, ele 

fiind procurate tot de doamna bibliotecară. 

 

Concursuri și olimpiade 

 

Catedra de limba si literatura romana: 

 

 Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română  - faza pe liceu, la care au participat  5 

de elevi din clasele a IX-a - a XII-a și 20 elevi din clasele a V-a –a VIII-a. 

 Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română  - faza pe sector, la care au participat 

12 elevi din clasele a V-a –a VIII-a - prof. îndrumători  Badea Eufrusina și Platon Olimpia. 

 La faza pe municipiu, elevii de la gimnaziu îndrumați de prof. Badea Eufrusina au obținut 

un premiu III și o mențiune.  

 -Olimpiada  Lectura ca Abilitate de Viață - calificați la faza pe sector 11 elevi din clasele V-

a – a VIII-a, prof. îndrumători Badea Eufrusina și Platon Olimpia și 2 elevi de la liceu, 

profesori îndrumători Ranga Diana și Boldea Anca. Dintre aceștia, 4 elevi de la gimnaziu și 

un elev de la liceu s-au calificat la faza   pe municipiu. 

 Concursul Naţional de creaţie Autoportretul, la care au participat elevi din cl. a V-a, în 

noiembrie 2017 (4 premii I, 2 premii II, și o mențiune ), prof. îndrumător, Badea Eufrusina. 

 Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă - ETAPA I, ianuarie 2018,  în 

cadrul căruia elevii de la gimnaziu au obtinut numeroase premii și mențiuni , prof. 

îndrumători, Badea Eufrusina și Platon Olimpia. 

 Concursul național Colocvii eminesciene- un premiu I, eleva Bîcu Paula , clasa a XII-a A, 

prof. îndrumător, Platon Olimpia. 

 Concursul Târgul librăriilor din cadrul proiectului municipal Strategii de stimulare a 

interesului pentru lectură - un premiu II și două premii III,echipa clasei a XII-a A, prof. 

Platon și două premii II și un premiu III, echipa cl. a VII-a, prof. Badea. 

 

Comisia Metodică de limbi moderne 

 NAE TEODORA – calificată la Olimpiada de limbă franceză - faza pe municipiu – 93 de 

puncte, prof. Văsii Loredana. 

 Concursul Naţional ,, Mesajul meu antidrog ,, - cu participarea elevei Turturică Antonia, cls. 

a VII-a A, prof. Văsii Loredana 

 Concursul Municipal ,,FII ECO-CREATIV!‖  

 Elev calificat la faza pe municipiu a Olimpiadei de limba engleză, unde a obţinut 83 de 

puncte. 

Catedra de matematică 

 Concursul ,, Profu de mate‖- Martin Nicoleta, clasa a VIII-a, diploma de participare, prof. 

Simion Elena 

 Concursul național ,,LuminaMath‖ prof. îndrumători: Barbu Gina, Simion Elena: 

 Martin Nicoleta, clasa a VIII-a, diplomă de participare 
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 Blăjuț Alexia, clasa a VI-a, diplomă de participare 

 Grigore Muler Octav, clasa a VI-a, diplomă de participare 

 Maxim Miruna, clasa a VI-a, diplomă de participare 

 

 Concursul national ,,Comper‖-etapa I-decembrie 2017, prof coordonatori și 

îndrumători:Barbu Gina, Simion Elena 

 Grigore Muler Octav- 80 p PREMIUL AL III-LEA 

 Maxim Miruna -75p PREMIUL AL III-LEA 

 Nae Teodora- 80 p PREMIUL AL III-LEA 

 Drăghici Alina -65p MENȚIUNE 

 Iliuță Antonia - 65 p MENȚIUNE 

 Logoviceanu Ana Lorena -65 p MENȚIUNE 

 Sotchi Adina-70P-MENȚIUNE 

 Stoicescu Eva -70P MENȚIUNE 

 Saulea Rareș -65P MENȚIUNE 

 Simionescu Denisa -65P MENȚIUNE 

 Blăjuț Alexia Briana -70p MENȚIUNE 

 Concursul National ,,Comper‖- etapa II-23 martie 2018, prof coordonatori și 

îndrumători:Barbu Gina, Simion Elena 

 Grigore Muler Octav- 80 p PREMIUL AL III-LEA 

 Maxim Miruna -75p PREMIUL AL III-LEA 

 Nae Teodora- 85 p PREMIUL AL II-LEA 

 Blăjuț Alexia Briana -85 p PREMIUL AL II-LEA 

 

 Olimpiada de matematică, elevi calificați pe sector: 

 Martin Nicoleta, clasa a VIII-a-24 p 

 Grigore Muler Octav, clasa a VI-a-16p 

 Maxim Miruna, clasa a VI-a-16p 

 Blăjuț Alexia Briana, clasa a VI-a-16,5 

 

 Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici‖- prof coordonator Barbu 

Gina, calificare faza pe sector 

 Ciocoiu Ștefan-18 p 

 Gândea Nicoleta-17 p 

 Dumitru Alexandru-15p 

Comisia metodică Științe (Fizică- Chimie- Biologie) 

 Concurs de Fizica ―Șerban Tițeica‖—calificați Faza Interjudețeană: 

 Ciobanu Valentina- IXA 

 Cioaca Andreea-IXB 

 Iovu Alexandra - XC 

 Tudorache Martha – XC 

 Olimpiada—premii si mențiuni:     (prof. îndrumător C.Kuncser) 
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 Ciobanu Valentina- IXA- Mentiune faza pe municipiu 

 Cioaca Andreea-IXB-  Mentiune faza pe municipiu 

 Iovu Alexandra - XC- Mențiune faza interjudețeană 

 Ciobanu Valentina - IXA- Mențiune faza interjudețeană 

Comisia metodică Socio-Umane- Istorie- Geografie 

 Olimpiada de geografie—faza pe școală 

 ISLAI G. GEORGE – DANIEL   9,00 coordonator Fluțăr Monica 

 CONSTANTIN D.J. ROBERT  VALENTIN 8,00 coordonator Fluțăr Monica 

 MANEA D. IRINA 8.00 coordonator Fluțăr Monica 

 MARTIN A. DANIELA NICOLETA 8.00 coordonator Fluțăr Monica 

 ȚICU S.O. BOGDAN VALERIU 8.00 coordonator Fluțăr Monica 

 Faza pe sector 

 Islai George 8,40-Premiul III coordonator Fluțăr Monica 

 Constantin Robert-8,00 Mențiune coordonator Fluțăr Monica 

 Manea Irina-8,00 Mențiune coordonator Fluțăr Monica 

 

 Elevii  calificați la  concursul național de geografie "TERRA" faza  locală -  24 

februarie 2018: 

IACOB MARIA-MIRUNA ,MAXIM MIRUNA-BIANCA ,GRIGORE – MULER O. OCTAV 

CLAUDIU , BUJORIANU I.C. DENISA ŞTEFANIA, BOERU A.V. ANDRA NICOLETA, 

OGANOVICI G.L. CĂTĂLIN 

 

 Concursul național de geografie "TERRA"  (mica olimpiadă) 

 

IACOB MARIA-MIRUNA clasa a VI a  9,80 premiul III faza pe sector-coordonator Fluțăr Monica 

IACOB MARIA-MIRUNA clasa a VI a  9,70 premiul II faza pe municipiu - coordonator Fluțăr 

Monica 

IACOB MARIA-MIRUNA clasa a VI a  9,40 premiul III faza națională - coordonator Fluțăr 

Monica 

 Concurs național: Mesajul meu antidrog, Tema: Pot altfel 

● Rohan Ileana, clasa a IX-a C – diplomă de participare coordonator Jarnea Claudia 

● Turturică Antonia, clasa a VII-a A – diplomă de participare coordonator Jarnea 

Claudia 

 Concurs regional: Primăvară prin ochi de copil 

● Chiriță Mădălina, clasa a V-a A coordonator Jarnea Claudia 
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● Iosub Diana, clasa a V-a A coordonator Jarnea Claudia 

● Boeru Andra, clasa a VI-a A coordonator Jarnea Claudia 

 

Comisia metodică – Educaţie fizică – Religie – Ed. Muzicală – Ed. Vizuală 

 „OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR‖ – Handbal băieți – locul 

II, etapa sector, Prof. Manea Carmen 

 „OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR‖ – Fotbal fete – locul III, 

etapa sector, Prof. Pandele Petrica 

 Participare la Olimpiada Religiilor cu calificarea a 4 elevi la Etapa pe Municipiu, 

Prof. Țoiu Cozmin 

„Olimpiada Națională a Sportului Școlar‖ 

  Sport aerobic – locul 1  Grup 5 Etapa sector, (Aprilie 2018), Prof. Manea Carmen 

 Fotbal fete – locul 3 Etapa sector (Octombrie 2017), Profesor coordonator Pandele Petrică ; 

 Fotbal băieţi – Participare, Profesor coordonator Pandele Petrică 

 

Comisia metodică Economic – TIC 

1. Târgul Firmelor de Exerciţiu "Kretzulescu-tradiție și contemporanitate", ediția a VII-a, 9 

Decembrie 2017, eveniment înscris în CAERI 2017, organizat de Școala Superioară Comercială 

„Nicolae Ktretzulescu", București: 

 Premiul I – Competiția  Cele Mai Bune Materiale Promoționale -  FE TIAN FU SRL  

 Premiul I  -  Competiția Cel Mai Bun Slogan - FE TIAN FU SRL 

2. Târgul Firmelor de Exerciţiu „Rivulus Dominarium Tineret ediţia a XI-a, 08-09 Decembrie 

2017, eveniment înscris în CAEN 2017, organizat de Colegiul Economic" Nicolae Titulescu", 

Baia Mare: 

 Mențiune II - Cel Mai Bun Catalog Profesional - FE TIAN FU SRL 

 Mențiune III – Cel mai bun Spot - FE TIAN FU SRL 

 Premiul II - Competiția "Cel Mai Bun Stand" – FE COLORS PLACE SRL  

 Premiul II - Competiția "Cel Mai Bun Catalog" – FE LECTURE CAFE SRL  

 Mențiune - Competiția "Cel Mai Bun Negociator" – FE LECTURE CAFE SRL  

 Premiul – Competiția Mascotă – FE CASSA ROMÂNEASCĂ SRL 

 Mențiunea I – Competiția Cel mai bun Vânzător - FE CASSA ROMÂNEASCĂ SRL 

 Mențiunea III – Competiția Cel mai bun Stand - FE CASSA ROMÂNEASCĂ SRL 

  

3. Târgului Firmelor de Exercițiu ―Anteprenor-Fest-Ilfov‖, Ediția a IV-a , 22.11.2017, organizat 

de Colegiul Tehnologic „Cezar Nicolau‖, Brănești-Ilfov  

 Premiul I - Competiția Relaționăm prin Firma de Exercițiu  - FE TIAN FU SRL  

 Premiul I – Competiția Cel Mai Bun Negociator  - FE TIAN FU SRL  

 Mențiune  - Competiția Cel Mai Bun Slogan - FE TIAN FU SRL  

FE CASSA ROMÂNEASCĂ – prof. coord. Trăistaru Nicoleta 

FE TIAN FU – prof. Păun-Năstase Lidia 

FE COLORS PLACE – prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 

FE LECTURE CAFE – prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 
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Comisia metodica Comerț – Turism 

Târgul Firmelor de Exerciţiu "Kretzulescu-tradiție și contemporanitate", ediția a VII-a, 9 

Decembrie 2017, eveniment înscris în CAERI 2017, organizat de Școala Superioară Comercială 

"Nicolae Kretzulescu", București: 

 Firma: FE. MAGIC ELEGANCE STUDIO SRL. 

 Premiul I - Competiţia PPT  

 Premiul I – Competiţia ―Cel mai bun stand‖ 

 Firma: FE Sunny Travel SRL 

o premiul III  

 Firma: FE.COOKIES LANS SRL 

-  Premiul I CEA MAI BUNA PREZENTARE   

 Firma: FE.COOKIES LANS SRL- 

 CEL MAI BUN SPOT – Mențiune  

 Firma:  FE.FLAME IMAGINATION SRL-  

CEL MAI BUN SPOT Premiul I 

 Firma FE ART EVENT 

Mențiune „Cel mai bun stand’’ 

Mențiune ‚ „Cel mai bun slogan’’ 

 

Târgul Firmelor de Exerciţiu „Rivulus Dominarium Tineret ediţia a XI-a, 08-09 Decembrie 2017, 

eveniment înscris în CAEN 2017, organizat de Colegiul Economic" Nicolae Titulescu", Baia Mare: 

 Premiul I - Competiţia PPT-  FE. MAGIC ELEGANCE STUDIO SRL. 

 Premiul Special - Competiţia Spot  - FE. MAGIC ELEGANCE STUDIO SRL. 

 Menţiune III- Competiţia Vânzător - FE. MAGIC ELEGANCE STUDIO SRL. 

 Menţiune III- Competiţia Imaginea firmei FE. MAGIC ELEGANCE STUDIO SRL. 

 Premiul II- FE.FLAME IMAGINATION SRL- CEA MAI BUNA FIRMA 

 Premiul I- FE.FLAME IMAGINATION SRL- CEL MAI BUN VANZATOR 

 Premiul II- FE.FLAME IMAGINATION SRL- CEL MAI BUN SPOT 

 Premiul III-  FE.FLAME IMAGINATION SRL- CELE MAI BUNE TRANZACȚII 

 Premiul III-  FE.FLAME IMAGINATION SRL- CEA MAI BUNA IMAGINE A FIRMEI 

 Mențiune I- FE.FLAME IMAGINATION SRL-CEL MAI BUN STAND 

Premii FE Cookies Land SRL 

 Premiul I- FE.COOKIES LAND SRL- CEL MAI BUN VANZATOR 

 Premiul III- FE.COOKIES LAND SRL- CELE MAI BUNE MATERIALE 

PROMOTIONALE 
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 Mențiune I- FE.COOKIES LAND SRL- CEA MAI BUNA FIRMA 

 Mențiune III- FE.COOKIES LAND SRL- CEL MAI BUN SPOT 

 Premiu special - FE.COOKIES LAND SRL- CEL MAI BUN STAND 

  Mențiunea I – Imaginea firmei -  FE Sunny Travel SRL: 

  Premiul Special pentru stand  - FE Sunny Travel SRL 

 Mențiunea I pentru Tranzacții  - FE Sunny Travel SRL 

 Premiul II – Spot publicitar - FE Sunny Travel SRL 

 

Târgul Firmelor de Exercițiu ―Anteprenor-Fest-Ilfov‖, Ediția a IV-a , 22.11.2017, organizat de 

Colegiul Tehnologic „Cezar Nicolau‖, Brănești-Ilfov : 

 Premiul I- FE.COOKIES LAND SRL-CELE MAI BUNE MATERIALE 

PROMOTIONALE 

 Premiul II- FE.COOKIES LAND SRL- RELATIONAM PRIN FIRMA DE EXERCITIU 

 Premiul III- FE.COOKIES LAND SRL- CEL MAI BUN SLOGAN 

 Premiu special - FE.COOKIES LANS SRL- CEA MAI BUNA FIRMA LA TOATE 

COMPETITIILE 

Târgul  FE Brănești, noiembrie 2017: 

 FE ART EVENT 

Premiul I - „Relaționăm prin firma de exercițiu‖ 

Premiul II - „Cea mai potrivită ținută în stand‖ 

Premiul II - „Cele mai bune materiale promoționale‖ 

  

Activitățile Clubului European:  

 „American vs. European  Halloween‖, activitate municipală organizată de Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu‖(octombrie 2017) 

 Participarea la activitatea „Drepturile copilului‖, organizată de Liceul Teoretic „Eugen 

Lovinesc ‖, cu elevii clasei a XII-a B (noiembrie 2017) 

 Organizarea activităţii municipale organizată de Clubul European din cadrul Colegiului 

Economic „Costin C.Kiriţescu‖, cu elevii clasei a XII-a B, având tema „Obiceiuri de 

Crăciun în Europa‖ (decembrie 2017) 

 Organizarea în cadrul Clubului European al Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu‖ a 

activităţii „Toamna în literatură‖, cu participarea unui număr important de elevi ai 

colegiului, având invitaţi şi elevi de la şcoli pentru copii cu nevoi speciale (20 ianuarie 

2018) 

 Activități Club European: Crăciunul în Europa, Arta- armă împotriva tiraniei și violenței, 

Femei care au schimbat lumea, Ziua Europei (Kirițescu); Străzi vechi din Bucureștiul de azi 

(Col.Carol I);  Diversitate culturală în spațiul european (Col. Mircea cel bătrân) 
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1.3.3. Rezultate ale cadrelor didactice 

 

• 3 cadre didactice metodişti ISMB – prof. Enache Gabriela – Informatică-TIC , prof. Nicoleta 

Negoianu – perfecționare, discipline economice și prof. Carmen Manea -  Educație fizică 

• 7 cadre didactice – fac parte din Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional – 

prof. Enache Gabriela, prof. Luminița Grigorescu, prof. Nicoleta Negoianu, prof. Nicoleta 

Veronica Trăistaru, prof. Nicoleta Alexe, prof. Ghimpău Constantin, prof. Pârvulescu 

Angela  

• 1 profesor mentor – înscris în Registrul mentorilor – prof. Luminița Grigorescu. 

• Revista şcolară „Foşnet adolescentin‖ condusă de prof. Loredana Văsii (PREMIUL II – faza 

pe sector , cf. diploma nr. 621 din 08.05.2018; PREMIUL II – faza pe municipiu, cf. 

diploma nr. 16374 din 04.06.2018 

• Implementarea programului Junior Achievement Economia Mea, prof Văsii 

• Inspecții curente efectuate în cadrul diverselor Comisii Metodice (Limbi Moderne, inspecții 

curente gradul didactic I—Ghelmeci, Smaranda; Socio-Umane, inspecție preȋnscriere grad 

I—Szin Adrian) 

• Referate susținute în cadrul Comisiilor Metodice. 

• Constituirea dosarului privind acreditarea nivelului gimnazial (membri CEAC) 

• Vizita primită de către inspectorii ARACIP în luna iunie 2017 privind acordarea acreditării 

nivelului de învățământ gimnazial începând cu anul școlar 2016-2017 (membri CEAC) 

 

1.3.4. Rezultate în domeniul administrativ 

 

- Dotarea școlii cu 15 calculatoare noi 

- Igienizarea grupurilor sanitare și a sălilor de clasă 

- Continuarea dotării cabinetelor şi sălilor de clasă cu mijloace multimedia, scaune  

- Aprovizionarea cu materiale de curăţenie, întreţinere şi reparaţii, urmărindu-se efectuarea 

curăţeniei şi a reparaţiilor curente. 

 

1.3.5. Rezultate financiare   

 

În anul şcolar 2017-2018 au fost alocate credite bugetare astfel: 

  

1. Cheltuieli de personal - au fost efectuate plăţi în valoare de 3.493.968 lei şi s-au încadrat în 

creditele aprobate pe fiecare clasificaţie în parte. 

2. Cheltuieli materiale - au fost efectuate plăţi în valoare de 2.482.369, iar acestea se regăsesc în 

achiziţionarea de materiale (furnituri birou, materiale curăţenie şi întreţinere), plata utilităţilor şi 

serviciilor prestate de către diverşi furnizori, achiziţionarea de cărţi şi materiale didactice.  

3. Cheltuieli – burse – au fost achitate burse   (sociale, de merit, profesionale) în valoare de 

298,195 lei. 
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În aceeaşi perioadă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a acordat burse (pentru 

elevi străini) în valoare de 25.586; de asemenea, a fost alocată suma de 24.000 lei pentru plata 

examenelor naţionale, iar pentru bursele profesionale – 69.207 lei. 

 

Tipul bursei Nr. elevi în anul şcolar 2017-2018 

Burse de merit 375 

Burse de studii 2 

Burse performanţă 0 

Burse sociale litera A.1 (boală) 7 

Burse sociale litera C (venit mic) 7 

Burse sociale litera A.2 (orfani) 35 

Burse rurale litera B 95 

Total 521 

 

4. Au fost întocmite la timp documentele contabile privind drepturile băneşti ale salariaţilor cât şi 

pentru elevii bursieri; au fost efectuate şi întreprinse demersurile necesare pentru achitarea 

obligaţiilor băneşti în urma lucrărilor realizate în şcoală; s-a urmărit achitarea de către elevii cazaţi 

în cămin a contravalorii chiriilor şi a cartelelor de masă. 

5. Venituri extrabugetare - din sumele încasate din chirii - realizate ca venituri – 14.399 lei s-au 

acoperit unele cheltuieli urgente în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ 

cât şi achiziţionarea de materiale de curăţenie, materiale electrice şi de întreţinere, materiale cu 

caracter funcţional.  

6. S-a întocmit Bilanţul  la data de 30. 09. 2018, acesta prezentând un rezultat patrimonial – deficit 

în suma de 4056182 lei.  
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1.4. Priorităţi europene și naţionale 

 

Priorități Europene 

Aderarea României la Uniunea Europeană impune crearea unui învăţământ profesional şi 

tehnic: 

 bazat pe competenţă şi transparenţă,  

 care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe,  

 care trebuie să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei  

 care să permită evaluarea continuă în vederea certificării.  

 

Priorităţile şi măsuri 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 că 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 al femeilor cât şi al bărbaţilor; 

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

4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregii vieţi. 

 

2.2 Măsuri la nivelul sistemului VET 

 

1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET 
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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 în Vocaţional 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. 

6. 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 tehnic 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 

 

 

 Priorități naționale 

 

PRAI 2016-2025 

 

Extras din PLAI 2016-2020
1
 

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, 

propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care 

să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și 

relevant pentru cerințele pieței muncii.  

Strategia educației și formării profesionale este complementară Strategiei Naționale de 

Învățare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii 

și propune o viziune globală asupra dezvoltării/consolidării întregului sistem de educație și formare 

profesională adresat participanților la învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, din perspectiva 

                                                 
1
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.p

df  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf
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calificărilor și competențelor, prezenta strategie propune o abordare conexată cu strategiile 

elaborate de Ministerul Muncii. 

Strategia răspunde recomandărilor specifice de țară în domeniul educației și formării 

profesionale, respectiv: „Să se asigure creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și 

tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la 

necesitățile pieței forței de muncă.‖
2
 

 

Strategia educației și formării profesionale din România 2016-2020 a fost elaborată pornind de 

la măsurile stabilite în Programul Național de Reformă 2015, pentru implementarea priorităților 

sistemului de educație și formare profesională, care vizează: 

a) continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea 

unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială; 

b) asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea 

accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare. 

 

POCU
3
 

Programul Operațional Capital Uman are ca obiectiv creșterea economică incluzivă prin 

investiții în încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a 

persoanelor situate în afara pieței muncii, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, 

precum și susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieții 

 

Obiective specifice: 

 Promovarea calității sistemului de educație și formare profesională inițială și 

continuă, inclusiv a învățământului superior și a cercetării 

 Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii 

 Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii 

 Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive 

 Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale 

 Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare 

 Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile 

 

Alte Programe Operaționale care au relevanță pentru educație și formare profesională 

 

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, succesorul Programului Operațional 

Regional 2007-2020, este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile 

europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

(FEDR), în perioada 2014-2020. POR 2014-2020 își propune creșterea competitivității economice 

și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 

sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor 

de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

 

                                                 
2
 RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2016 

3
 http://programe-de-finantare/programul-operational-capital-uman-pocu/  

http://programe-de-finantare/programul-operational-capital-uman-pocu/
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- Programul operaţional competitivitate POC 2014-2020 contribuie la creşterea 

competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC 

şi prin consolidarea CDI. Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐ Dezvoltare‐ Inovare și 

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată 

strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la 

obiectivele de specializare inteligentă și promovează noi oportunități de creștere, în special într‐ un 

număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României. 

 

 

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

 

În societatea românească există o largă recunoaştere a faptului că educaţia reprezintă 

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

multidimensională şi anticipativă a capitalului uman. Educaţia este percepută ca o cale spre 

dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învăţare socială în căutare de soluţii inovative. 

Astfel, în „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 – 

2030‖ sunt precizate o serie de obiective privind Educaţia şi formarea profesională care au diferite 

termene de realizare, dar şi obiective specifice prin care să se ajungă la obiectivul general. 

(http://www.edu.ro/index.php/articles/10412) 

 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE- 28 în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

 

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

din România la nivelul performanţelor superioare din UE-28; 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. 

 

1.5. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

 

Colegiul Economic „Costin C Kirițescu‖ face parte din regiunea Bucureşti-Ilfov, recrutând 

şi elevi din regiunea Sud Muntenia, judeţele Giurgiu, Dâmboviţa şi Teleorman, fapt datorat 

calificărilor de tradiţie şcolarizate: pregătirea specialiştilor în domeniul economic – tehnician în 

activități economice și tehnician în turism, calificări de nivel 3.  

Începând cu anul 2010, școala a introdus și forma de învățământ de gimnaziu intensiv 

engleză. 

 Pentru a armoniza oferta educaţională cu cerinţele identificate pe piaţa muncii şi având în 

vedere parteneriatele existente şi dotările şcolii, vor fi propuse spre dezvoltare şi programe de 

formare iniţială în domeniul comerțului și turismului şi alimentaţiei ca forme de învățământ școală 

profesională și școală postliceală. 

 La nivelul capitalei, conform PLAI 2015-2020, sunt propuse următoarele priorităţi pentru 

atingerea obiectivului general de creştere a gradului de inserţie profesională a absolvenţilor 

învăţământului profesional şi tehnic, prin diminuarea procentului absolvenţilor seriei curente 

aflaţi în şomaj. Rata şomajului în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 de ani a ajuns în luna mai 2016 

la 21%, peste media UE 28 de 20,7%, în condiţiile în care nivelul şomajului în România este de 

http://www.edu.ro/index.php/articles/10412
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6,6%, iar la nivel european rata medie este aproape de 9%. Acest fapt este o consecinţă a necorelării 

pregătirii elevilor cu cerinţele pieţei muncii. 

 

 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 2016 

Statisticile AMOFM 

PRIORITĂŢI 

1. Corelarea ofertei IPT din 

municipiul Bucureşti cu 

nevoile de calificare 

identificate la nivelul 

capitalei/regional şi 

creşterea ofertei unităţilor 

şcolare din capitală pentru 

formarea profesională 

continuă a adulţilor 

Oferta educaţională a unităţilor şcolare 

din capitală este parţial adaptată 

nevoilor identificate pe piaţa muncii 

Analize ale 

planurilor de 

şcolarizare în raport 

cu recomandările 

PLAI 

2. Promovarea coerentă a 

reţelei şcolare IPT din 

capitală în vederea 

atragerii populaţiei 

şcolare, a creşterii gradului 

de cuprindere în 

învăţământ 

Creşterea gradului de cuprindere în 

învăţământ în capitală, 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  

Raportări ale 

unităţilor şcolare 

către ISMB 

4. Dezvoltarea competenţelor 

metodice şi de specialitate 

a resurselor umane din 

unităţile şcolare IPT din 

capitală 

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 

capitală 

Situaţiile statistice 

ale ISMB 

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 ISMB 
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Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 

Ţinte pe termen mediu pe domenii de pregătire - chiar dacă regiunea Bucureşti-Ilfov are 

specificul ei şi în special, municipiul Bucureşti, este nevoie pentru o mai bună pregătire ulterioară a 

elevilor să fie atinsă o cifră de cel puţin 50% din proiectul planului de şcolarizare pentru clasa a 

IX-a pentru anul şcolar 2018-2019 pentru municipiul Bucureşti să fie alocată pentru IPT. Este 

necesar să ţinem cont că în Strategia Europa 2020 se precizează că învăţământul profesional şi 

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

comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces.  

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.  

  La nivelul capitalei s-a micşorat numărul agenţilor economici care au încheiată cu 

unităţile de învăţământ Contract de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire 

practica a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic potrivit reglementărilor în vigoare.  

La nivelul fiecărei şcoli, prin PAS trebuie surprinse acele aspecte relevante pentru 

desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor, în principal, dar şi alte modalităţi de 

colaborare cu întreprinderile. Nu trebuie neglijat faptul că, după lansarea Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 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 şcolarizare, 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 dintre elevii pe care îi urmăresc pe parcursul stagiilor de pregătire 

practică numai persoane de foarte bună calitate. 

În cadrul Colegiului Economic „Costin C. Kiriţescu‖ a continuat să funcționeze, deja în al 

patrulea an de existență, clasa de învăţământ profesional dual cu durata de trei ani (calificare 

comerciant-vânzător) în cadrul Programului OSCAR. Această formă de învăţământ profesional este 

cu atât mai necesară cu cât perfecționarea forței de muncă care s-a deprofesionalizat, din cauza 

șomajului de lungă durată sau nepracticării în ultimii 5 ani a ocupației în care s-a calificat un individ 

pe piaţa muncii din cauza lipsei de cerere pentru o anumită ocupaţie, efect al prefacerilor 

economice. Învăţământul profesional necesită dezvoltarea de structuri de cooperare ale angajatorilor 

pe domenii de pregătire profesională din sistemul de învățământ, care să sprijine învăţarea la locul 

de muncă, adaptarea curriculumului şi planificarea ofertei pentru domeniul respectiv, la diferite 

nivele: naţional/regional/local. 
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 Totodată, se au în vedere şi programele de formare dedicate NEETs și persoanelor din 

grupurile vulnerabile; prin strategia educației și formării profesionale din România se dezvoltă 

acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la formare și calificări prin creșterea ofertei de servicii 

integrate de informare și consiliere în cadrul direcției de acțiune 8. „Îmbunătăţirea orientării 

profesionale şi a consilierii în carieră‖, cu acțiunile 8.3.‖ cuprinse în Strategia Națională de Învăţare 

pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020. 

 

 

Partea a II-a – ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. Analiza mediului extern 

2.1.1. Piaţa muncii 

 

 

Începând de la intersecţia râului Dâmboviţa cu Str. Ştefan Furtună şi Sos. Cotroceni, limita 

de est a sectorului urmează traseul: Sos. Cotroceni, B-dul Geniului, Drumul Sării (toate inclusiv) 

până la intersecţia cu Calea 13 Septembrie şi B-dul. Ghencea, desfăşurându-se pe o suprafaţă de 38 

km². 

 Limita de sud: B-dul Ghencea, Prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) până la intrarea 

Floarea Galbenă. 

 Limita de vest: linia convenţională care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbenă până la 

complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud şi de est a acestuia până la Bd. 

Timişoara, pe Bd. Timişoara, spre vest până la linia căii ferate de centură spre nord, apoi pe 

această linie ferată până la canalul Argeş, canalul Argeş, până la staţia Întreprinderii canal-

apa Bucureşti, de aici pe canalul deversor până la râul Dâmboviţa, se continuă pe râul 

Dâmboviţa până la Drumul Morii. 

 Limita de nord: calea ferată Bucureşti - Roşiori, începând de la Drumul Morii până la 

Drumul Carierei (exclusiv), Calea Giuleşti până la intersecţia cu Sos. Orhideelor, în 

continuare pe Calea Plevnei până la Str. Ştefan Furtună, pe Str. Ştefan Furtună până la râul 

Dâmboviţa (toate inclusiv). 

Cartierele Sectorului 6 sunt: Crângaşi, Ghencea, Giuleşti, Drumul Taberei, Militari. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/CrĂ˘ngaĹźi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghencea
http://ro.wikipedia.org/wiki/GiuleĹźti_(cartier)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_Taberei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Militari
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Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu‖ a devenit şcoală cu tradiţie în unul dintre 

domeniile importante ale economiei, domeniul serviciilor, aflat într-o continuă evoluţie şi 

transformare. 

 

Contextul Politic 

 

Integrarea în Uniunea Europeană (UE), acţiune asumată politic, are efecte semnificative 

asupra educaţiei şi formării profesionale. Statele membre ale Uniunii Europene identifică strategii 

coerente şi măsuri practice pentru dezvoltarea învăţării continue. ―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‖.  

 

Formarea profesională. Existenţa Grupului Naţional pentru Asigurarea Calităţii - GNAC, 

structură informală, care funcţionează ca punct naţional de referinţă al Reţelei Europene pentru 

Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională, denumită în continuare EQAVET. Astfel, 

se are în vedere că pentru „garantarea îmbunătăţirii calităţii, sporirii transparenţei, încrederii 

reciproce, mobilităţii lucrătorilor şi cursanţilor, precum şi a învăţării de-a lungul vieţii‖, ţările 

membre ale Uniunii Europene să „instituie cadre de asigurare a calităţii în conformitate cu 

Recomandarea EQAVET‖. Înalta calitate a serviciilor de EFP presupune ca, până în 2020 să 

„instituie la nivel naţional un cadru comun de asigurare a calităţii pentru furnizorii de EFP‖. 

Acţiunile la nivel naţional, până în 2020, ar trebui să includă măsuri adecvate de punere în aplicare 

a Recomandării EQAVET şi de progres în ceea ce priveşte cadrele naţionale de asigurare a calităţii 

pentru EFP
4
.  

Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale și continue, este definit prin documentele 

legislative şi programatice ce se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, 

regional şi local, şi anume: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicată în M.O. Nr. 18/10.01.2011; 

2. Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

3. Noi oportunităţi vor fi deschise prin accesarea Fondurilor europene 2014-2020 

4. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 – 

2030; 

Învăţământul profesional şi tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi 

calitatea formării profesionale a absolvenţilor, la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe 

piaţa muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi 

sociale. 

Conform PLAI Bucureşti 2013-2020, obiectivul major al planificării strategice a IPT constă 

în creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o 

economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. În aceste condiţii 

învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii 

                                                 
4
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.p

df  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf
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vieţi, care este imediat urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele 

acestuia. 

 O ofertă de formare profesională adaptată la cerinţele pieţei muncii este necesar să fie 

realizată ţinând cont de următoarele aspecte: 

 descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe nivele decizionale, respectiv 

naţional, regional, judeţean şi local; 

 realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi 

sociali (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Consilii 

de Administraţie ale unităţilor de învăţământ); 

 combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus; 

 elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de planificare 

strategică (PRAI, PLAI, PAS). 

 Setul de valori care alcătuieşte cultura Colegiului Economic Costin C Kirițescu va fi într-o 

strânsă corelaţie cu obiectivele şi ţintele stabilite la nivel local, regional şi naţional. Analiza celor 

prezentate va fundamenta decizii care vor conduce la creşterea legitimităţii şi recunoaşterii şcolii, la 

creşterea satisfacţiei beneficiarilor (elevi, angajatori, părinţi etc.), şi la asumarea responsabilităţii 

propriei dezvoltări, ceea ce va conduce la creşterea autonomiei.  

 

Contextul Economic 

 

Prezenţa capitalei, cel mai important centru politic, economic şi cultural-ştiinţific al ţării, 

conferă Regiunii o forţă şi o dinamică economică superioare celorlalte regiuni, un nivel superior al 

PIB-ului şi o structură socială şi profesională de un standard mai ridicat. 

  În regiunea Bucureşti este concentrată cea mai importantă piaţă a forţei de muncă din ţară. 

În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, București-Ilfov reprezentând principala 

aglomerare industrială din țară, dar forța de muncă s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, 

spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la economia regiunii. Tot aici se înregistrează 

cel mai alert ritm de creștere a unor sectoare precum construcțiile și imobiliarele, evoluții rapide 

înregistrând și activitățile de retail, de distribuție și de management. Întrucât regiunea Bucureşti-

Ilfov este singura regiune a ţării în care serviciile generează cele mai importante locuri de muncă, 

sectorul terţiar are ponderea cea mai mare în structura PIB-ului regional (60.4%), industria şi 

construcţiile de 29.3%, iar agricultura sub 1%. 

Ponderile cererii de formare profesională la nivelul municipiului Bucureşti, adoptate în 

CLDPS sunt comparative cu cele ale studiului previzional din PLAI la nivel de regiune.  

În condiţiile creşterii economice de 5,6 în 2017, nevoia de specializare în domeniile comerţ-

servicii, turism şi alimentaţie publică va înregistra o cerere destul de mare de forţă de muncă. În 

anul 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,0%, la o distanţă de 4,0 

puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70,0% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. 

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,5%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) 

de 41,1%. Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a 

înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (85,3%). Astfel, erau ocupate 64,9% 

dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.  
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În acest context, Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu‖ îşi asumă ca obiectiv formarea de 

forţă de muncă specializată pe nevoile economiei (dezvoltarea de programe educaţionale pe 

specializarea comerţ-servicii), urmărind cu precădere dezvoltarea de competenţe necesare încadrării 

inclusive pe piaţa muncii, dar şi accederii în programe educaţionale universitare. 

Sistemul de educaţie şi formare profesională trebuie să contribuie la formarea resurselor 

umane necesare creşterii competitivităţii şi durabilităţii economice regionale. 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. Trebuie avute în vedere aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională 

precum şi adaptări prin curriculum în dezvoltare locală – CDL. Ponderea crescândă a IMM-urilor 

reclamă din partea IPT un răspuns adecvat la nevoile specifice ale acestora, de adaptabilitate 

crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse (asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

competenţe tehnice generale solide, consolidarea pregătirii profesionale indiferent de calificare cu 

competenţe specifice economiei de piaţă, limbi străine, formarea de competenţe adecvate pentru 

noile tehnologii, calitate, formarea profesională a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile). 

Se constată o insuficientă cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii 

acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii, fapt ce se reflectă în opţiunile făcute la admiterea în clasa 

a IX-a. Studiul Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională arată faptul că cei mai mulţi elevi şi 

părinţi optează pentru continuarea studiilor în cadrul unor specializarea Matematică-informatică, în 

detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic şi profesional. Este insuficient 

cunoscut faptul că învăţământul profesional şi tehnic asigură atât pregătirea academică, cât şi 

formare profesională iniţială. 

Aspectele pozitive legate de contextul economic de care Colegiul Economic „Costin C 

Kirițescu‖ trebuie să ţină seama în proiectarea strategiei sale, sunt: 

- Situarea în sectorul 6 al capitalei, unde există o mare concentrare de firme plătitoare 

de impozit, în contextul descentralizării; 

- Posibilitatea de a-şi propune priorităţile în legătură cu bugetul; 

- Bună colaborare cu agenţii economici pentru care asigură şi se dezvoltă 

calificări/specializări; 

- Specializările solicitate de școală sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

- Posibilitatea accesării unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii; 

- Posibilitatea accesării fondurilor structurale; 

Şcoala trebuie să realizeze demersurile necesare pentru: 

- Implicarea agenţilor economici în parteneriate viabile în vederea realizării de stagii de 

pregătire practică;  

- Formarea cadrelor didactice conform noilor tehnologii; 

 

Contextul Social 

 

 Din punct de vedere demografic, se remarcă o scădere a populaţiei şcolare cu efecte pe 

termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Conform PLAI reactualizat, se prognozează 

reduceri semnificative ale populaţiei şcolare în grupa de vârsta 15-24 ani cu 37,5% până în 2025. În 
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anul şcolar/universitar 2015‐ 2016, cele mai importante valori ale distribuției populației școlare pe 

niveluri educaționale s‐ au înregistrat în învățământul primar și gimnazial (47,0%), învățământul 

liceal (18,5%), învățământul antepreșcolar și preșcolar (15,2%). Din totalul populației școlare 

cuprinsă în sistemul de educație, 50,3% au fost copii, elevi, studenți, cursanți de sex masculin şi 

70,3% au studiat în mediul urban. Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învățământul 

profesional este singurul nivel care a înregistrat o creştere (+17,9 mii elevi), ajungând la 68,7 mii 

elevi, dar fiind în continuare nivelul educațional cel mai puțin reprezentat în totalul populației 

şcolare (1,9%). Învățământul liceal, antepreşcolari şi preşcolar au cunoscut cele mai accentuate 

diminuări ale numărului de copii/elevi înscrişi în anul şcolar 2015‐ 2016 față de cel anterior (‐ 53,5 

mii elevi, respectiv‐ 24, mii copii)
5 

 Obiectivul strategic îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de 

infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional), multiplicarea politicilor 

incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate. Totodată, se 

impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a competenţelor dobândite 

în contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale.  

 Având în vedere toate acestea, se impun măsuri de raţionalizare a ofertei şcolare în raport cu 

nevoile de calificare, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională, optimizarea 

resurselor, diversificarea ofertei prin acreditarea a cât mai multor programe de formare profesională 

continuă pentru adulţi pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară. Conform PRAI, şcolile 

profesionale şi tehnice ar trebui să se concentreze asupra responsabilităţii pe care o au în calitate de 

furnizor de soluţii pentru companii, de a oferi forţei de muncă existente posibilitatea recalificării şi 

perfecţionării.  

 Mediul social de provenienţă a elevilor şcolii noastre este atât rural, cât şi urban, aceştia 

provenind din familii cu o situaţie materială medie. Deşi opinia este favorabilă şcolii, acest lucru 

determină o slabă implicare a părinţilor în viaţa acesteia.  

Şcoala îşi recrutează cu precădere elevi din sectoarele 6, 5 şi 1 şi din judeţele limitrofe: 

Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Teleorman, Călăraşi, Ialomița. 

 Faţă de aceste constatări, şcoala trebuie să gândească oferta educaţională din perspectiva 

diversificării grupurilor ţintă (exemplu, şcoala poate gândi o strategie prin care să se implice ca 

furnizor de formare pentru adulţi) şi a eliminării paralelismelor cu ofertele altor şcoli din sector.  

 

Contextul Tehnologic 

 

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a 

generalizării tehnologiilor avansate presupune necesitatea creşterii calităţii formării profesionale 

iniţiale prin dezvoltarea resurselor umane şi materiale din IPT, precum şi utilizarea maximală a 

resurselor IT de care dispun unităţile şcolare. Prin programul ŞEI s-a realizat dotarea unităţilor 

şcolare liceale şi gimnaziale cu reţele de calculatoare performante conectate la internet, instruirea 

profesorilor în utilizarea softului educaţional.  

Sprijinul MENCS acordat unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator 

reprezintă, indiscutabil, un punct forţe în această direcţie. Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor 

educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. Totodată, acţiunea 

guvernului, în colaborare cu MENCS, de a accelera introducerea calculatoarelor şi accesul la 

Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal reprezintă o oportunitate pentru sistemul 

educaţional din municipiul Bucureşti. 

                                                 
5
 http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2016_r.pdf  

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2016_r.pdf
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Colegiul Economic „Costin C Kiriţescu‖ dispune de dotarea la standardele cerute a 

laboratoarelor de fizică, de biologie, de chimie, de tehnologii, cabinet de limbi moderne, cabinet de 

limba română, cabinet Firmă de Exercițiu, laborator de informatică şi AeL. Au fost dotate cu laptop 

şi videoproiector o parte din cabinete și laboratoare.  

 Majoritatea cadrelor didactice titulare au competenţe certificate de utilizare a calculatorului. 

 Se impune ca folosirea echipamentelor IT în cadrul activităţilor de predare-învăţare-evaluare 

în cadrul altor lecţii decât cele de specialitate să devină o practică curentă. De asemenea se are 

permanent în vedere dotarea/îmbunătăţirea/înlocuirea periodică a echipamentelor informatice 

utilizate, în limita fondurilor disponibile. 

 

2.1.2. Populaţia şi forţa de muncă – profilul demografic şi economic 

 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu‖ şcolarizează, prin tradiţie, de la înfiinţarea sa, 

populaţia şcolară din zona de Sud şi Sud-Est a ţării. 

Existenţa în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei ţării, Bucureşti, 

parte componentă a regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie prin infrastructura socială şi 

instituţională existentă un real avantaj. În acest context, colegiul are ca misiune formarea de 

specialişti care să fie absorbiţi de piaţa muncii.  

Din anchetele derulate în cadrul angajatorilor a rezultat necesitatea creşterii calităţii formării 

profesionale iniţiale şi a unei consilieri prealabile a viitorilor absolvenţi. Un rol important îl 

constituie şi parteneriatele viabile între şcoală şi agenţii economici. 

În prezent, se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi construcţiilor, în paralel cu 

scăderea ponderii sectoarelor de industrie şi agricultură în formarea PIB şi a VAB a municipiului 

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

construcţii, instalaţii şi lucrări publice.  

La nivelul municipiului Bucureşti, se remarcă un trend crescător în economie datorită 

investiţiilor brute, al investiţiilor străine şi valorilor mari înregistrate în Produsul Intern Brut şi al 

Valorii Adăugate Brute, ceea ce face ca nivelul ratei şomajului (6,5%) să constituie un motiv în plus 

pentru susţinerea eforturilor de specializare. Datele INS mai arată o piață a muncii cu un 

comportament ciudat, în care deși locurile de muncă sunt în creștere, șomajul nu scade. Acest fapt 

arată un sistem școlar care nu pregătește suficient tinerii pentru piața muncii, așa încât aceștia, după 

ce termină școala își găsesc cu dificultate un loc de muncă. Mai poate fi vorba de o mobilitate 

redusă a forței de muncă, situații în care angajatorii care au dorit să atragă forță de muncă din alte 

județe s-au lovit de refuzul oamenilor de a face naveta. Totodată, există problema salariilor mici 

(unde sunt foarte multe locuri de muncă vacante) care nu motivează șomerii în vederea ocupării. Un 

factor îngrijorător pe piața muncii din România este reprezentat de numărul de tineri cu vârsta între 

15 și 24 ani, care nu lucrează, dar nici nu urmează o formă de educație sau formare, concept 

cunoscut sub abrevierea din limba engleză: NEETs. Acest segment de populație reprezintă o 

categorie particulară de persoane inactive economic. Rata NEETs semnalează dificultăți în tranziția 

de la sistemul de educație la piața muncii și problemele legate de ocupare pentru populația tânără, 

necuprinsă în sistemul de educație. În anul 2014, rata tinerilor care nu sunt încadrați profesional și 
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nu urmează niciun program educațional sau de formare a fost de 17,0%, cei mai afectați fiind tinerii 

din mediul rural (20,8%) și persoanele tinere de sex feminin (18,8%)
6
. 

Economia municipiului Bucureşti 

Conform rezultatelor ultimului Recensământ al Populaţiei, populaţia regiunii Bucureşti-Ilfov 

este de 2272.2 mii persoane. Populaţia este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor 

două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti reprezintă cea mai mare aglomeraţie urbană din 

România, cu o populaţie de 1.9 mil. locuitori. Judeţul Ilfov este unul din judeţele mici ale ţării, cu o 

densitate de 289.6 locuitori/km². 

Rata şomajului înregistrat la data de 31 decembrie 2017, a fost de 4,02 

Cererea de forţă de muncă calificată este mai mare pentru această regiune, majoritatea 

şomerilor înregistraţi având un nivel scăzut de educaţie. Oportunităţile oferite de capitală fac ca 

populaţia ocupată să aibă un nivel ridicat de instruire şi calificare. 

Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, ponderea populaţiei 

ocupate în servicii este predominantă (71.3%), în timp ce ponderea populaţiei ocupate în industrie şi 

construcţii este de 25.8% iar în agricultură de doar 2.9%. 

În regiunea Bucureşti este concentrată cea mai importantă piaţă a forţei de muncă din ţară. 

În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, București-Ilfov reprezentând principala 

aglomerare industrială din țară, dar forța de muncă s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani, 

spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la economia regiunii. Tot aici se înregistrează 

cel mai alert ritm de creștere a unor sectoare precum construcțiile și imobiliarele, evolutii rapide 

înregistrând și activitățile de retail, de distribuție și de management. Întrucât regiunea Bucureşti-

Ilfov este singura regiune a ţării în care serviciile generează cele mai importante locuri de muncă, 

sectorul terţiar are ponderea cea mai mare în structura PIB-ului regional (60.4%), industria şi 

construcţiile de 29.3%, iar agricultura sub 1%. 

Mediul economic al regiunii este atractiv pentru investiţiile directe, pentru structura 

instituţională existentă, pentru forţa de muncă calificată şi pentru sistemul de comunicaţii mai 

dezvoltat decât în alte regiuni ale ţării. 

Conform datelor statistice ale ANOFM, cei mai importanţi angajatori din regiune, ca număr 

de salariaţi, în 2015, erau: CN Posta Română SA, RCS, SC OMV Petrom SA, RCS, CNCF CFR 

SA, Kaufland România, SC Auchan Romania SA,  SNTFC CFR Călători SA, SC Mega Image 

SRL, Adecco Resurse Umane SRL
7
. 

Turismul. Capacitatea de cazare a municipiului Bucureşti aproape că s-a triplat în ultimii 15 ani. 

Dacă în anul 2000 erau 7.422 de locuri de cazare, în prezent sunt 19.784 de locuri de cazare. Au 

apărut atât hoteluri noi, dintre care o parte sunt operate în management sau sub franciză de către 

lanţuri internaţionale, precum şi multe apartamente în regim hotelier clasificate oficial şi hosteluri, 

dedicate în special tinerilor. 

În prezent, de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă operează 32 de companii aeriene, 

dintre care 8 sunt low cost. Principalele destinaţii ca număr de zboruri sunt Londra, Viena, 

                                                 
6
 http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20907972-piata-muncii-atipica  

7
 https://ec.europa.eu/eures/main 

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20907972-piata-muncii-atipica
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Frankfurt, Roma, Istanbul, Amsterdam şi Paris iar în total sunt operate 66 de destinaţii directe. De 

asemenea, în Bucureşti sunt prezente 16 branduri hoteliere internaţionale. 

Bucureşti are aproape 400 de structuri de cazare clasificate si 11.548 spatii de cazare, de la 

hoteluri de 5 stele până la hosteluri, vile şi reţele de apartamente în regim hotelier. Referitor la 

hoteluri, Bucureşti are 11 hoteluri de 5 stele, 77 de hoteluri de 4 stele, 64 de hoteluri de 3 stele, 20 

hoteluri de 2 stele, 5 hoteluri de o stea. După cum se vede, majoritatea hotelurilor sunt dedicate 

oamenilor de afaceri şi orientate, deci, pe segmentul business. 

Însă, în ultimii ani, s-au dezvoltat şi structurile de cazare dedicate tinerilor, Bucureşti având 

42 de hosteluri autorizate. De asemenea, există 483 apartamente in regim hotelier clasificate la 3*, 

care totalizează peste 1.100 de locuri de cazare. 

Structura turiştilor care sosesc în Bucureşti
8
: 

1. Turişti de afaceri şi de evenimente (MICE) – pondere de 60% 

2. Turişti de city break – pondere de 20% 

3. Turişti care iau parte la circuite ale României şi aleg 1-2 nopţi de cazare în Bucureşti – 10% 

4. Alte categorii de turişti: concerte, vizite la prieteni etc. 

2.1.3. Evoluţia demografică 

 

Analiza demografică precizează că populaţia României se regăseşte într-un declin accentuat, 

iar în mod deosebit, populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată. Acest aspect, în corelare 

cu îmbătrânirea populaţiei, conduce la asumarea de măsuri coerente de raţionalizare a reţelei şcolare 

pentru a răspunde provocărilor şi din perspectiva armonizării cu cerinţele pieţei şi din cea a folosirii 

eficiente a resurselor umane şi materiale.  

Urmare a declinului demografic, se recomandă crearea şi funcţionarea de reţele viabile de 

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

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

aceste reţele este necesar să se deruleze activităţi comune în vederea optimizării procesului de 

predare - învăţare – evaluare, folosind echipamentele din şcoli în comun, ţinând cont că noua lege a 

educaţiei (Legea nr. 1/2011) oferă cadrul legal pentru funcţionarea acestor reţele.  

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost în anul şcolar 2015-2016 de 3642,6 

mii copii, elevi, studenţi, cursanţi, reprezentând 72,2% din populaţia de vârstă şcolară. Populaţia 

şcolară din învăţământul profesional a înregistrat o creştere de 35,2% comparativ cu anul şcolar 

precedent. Această situaţie conduce la concluzia că sunt necesare măsuri de prevenire a problemelor 

care pot apărea în învăţământul profesional şi tehnic în ceea ce priveşte cadrele didactice, cum ar fi, 

de exemplu, orientarea unităţilor IPT către furnizarea de programe autorizate de ANC pentru 

formarea adulţilor. 

Este necesar, în aceste condiţii, ca unităţile şcolare să aibă în vedere diversificarea grupului 

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

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

astfel, de creştere a motivării acestora pentru îmbunătăţirea activităţii proprii. 

Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine (53,7%) reclamă din partea ofertei de pregătire 

calificări solicitate de acest segment, dar şi programe de sprijin pentru participarea acestora la 

educaţie. 

                                                 
8
 http://www.businessmagazin.ro/actualitate/bucuresti-devine-destinatie-turistica- 
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La nivelul municipiului Bucureşti reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi 

agravată de migraţia externă. A apărut deja în acest sens un deficit de forţă de muncă tânără înalt 

calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări 

căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). Se desprinde 

nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi 

consiliere.  

Faţă de aceste constatări, se recomandă Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 

 Optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile; rezolvarea 

problemelor de acces  

 Crearea reţelelor de şcoli, care împreună să realizeze: o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 

eliminarea paralelismelor nejustificate; colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 

diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi). 

 Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi 

 

În condiţiile adoptării Strategiei Europa 2020, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să 

joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi 

înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces.  

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

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

acest segment. Oferta de formare profesională, este în mare parte adaptată la cerinţele pieţii muncii 

stabilite în urma analizelor în cadrul şedinţelor CLDPS. 

 Evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului 

profesional şi tehnic a fost estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă la 

intersecţia dintre structură pe grupe ocupaţii şi structură pe activităţi CAEN. 

 

 

Domeniul de 

pregătire 
Grupe de ocupaţii 

Activităţi economice 

Comerţ 

Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor 

 (-4) Comerţ cu ridicată şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor Modele, manechine şi vânzători în magazine 

şi pieţe (2) 

Economic  Funcţionari de birou (-1) Dispersie mare transectorială 

Turism şi 

alimentaţie 

Funcţionari în servicii cu publicul (10) 

Hoteluri şi restaurante 

Lucrători în servicii personale şi protecţie (-

19) 

Meseriaşi şi muncitori calificaţi în industria 

alimentară şi alte meserii artizanale (-7) 

 

 

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 

(%) 

Comerţ 17,4 

Economic 19,7 

Turism şi alimentaţie 4,4 
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Ca urmare, se recomandă ca în cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se să 

fie orientată spre calificări de nivel 4 iar 60% pentru calificări de nivel 3. 

 

Concluzii din analiza structurii populaţiei active şi a populaţiei ocupate 

 În ultimii ani se constată tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate 

(civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în construcţii. 

 Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă civile la 

nivel naţional, în 2015 este reprezentată, după cum urmează: serviciile – 46%, industria 

prelucrătoare – 24,4%, construcţiile - 10%, agricultura – 25,6%. Astfel, se recomandă că 

planurile de şcolarizare să reflecte aceste ponderi. 

 În Bucureşti, cea mai mare pondere o au serviciile. 

 Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii 

(locuri de muncă vacante în creştere, şomaj în scădere/fluctuant, balanţă locuri de 

muncă vacante – şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare) sunt: comerţ, 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice, economic, industrie alimentară. 

 Domeniile cu balanţă locuri de muncă vacante – şomeri pozitivă, număr semnificativ 

de locuri de muncă vacanţe, dar cu tendinţă de scădere a acestora şi potenţial 

important de absorbţie a forţei de muncă sunt: mecanică, turism şi alimentaţie, 

industrie textilă şi pielărie, comerţ. 

Analiza detaliată a ofertei de formare profesională iniţială prin IPT a condus la următoarele 

concluzii: 

- oferta de formare profesională iniţială pentru anul şcolar 2016-2017 este în mare măsură 

corelată cu nevoile previzionate de dezvoltare la nivelul municipiului Bucureşti pentru orizontul 

anului 2020 (ponderile ofertei de formare profesională iniţială în raport cu ponderile previzionate 

ale pieţei muncii); 

- chiar dacă în creştere faţă de anul şcolar trecut, ponderea IPT de la nivelul municipiului 

Bucureşti este de numai 49,81% în 2015-2016, însă se recomandă creşterea acestei ponderi la cel 

puţin 50% din proiectul planului de şcolarizare pentru 2016-2017.  

În elaborarea PAS, şcoala ia în considerare evoluţia demografică, precum şi cererea de 

competenţe în continuă schimbare de pe piaţa muncii, realizându-se astfel o concordanţă între 

cererea de forţă de muncă calificată şi oferta educaţională a şcolii. 

 

2.2. Analiza mediului intern 

2.2.1. Predarea-învăţarea 

 

Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic, încă din 

1994, a presupus: 

 preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire 

 preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru 

elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură 

generală; 
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 antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în aplicarea unor 

strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi adaptarea lor în funcţie de 

colectivul de elevi; 

 motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a informaţiei; 

 antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de 

schimbare, în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 

 consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 

opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială a absolvenţilor; 

 implicarea unui număr cât mai mare de profesori ai şcolii în comisiile naţionale de 

specialitate şi alte organisme care vizează proiectarea formării şi evaluării; 

 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să vizeze 

dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, 

stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii 

informaţiei în domeniul vizat de formare; 

 formarea internă a profesorilor  

 

Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al 

schimbării în didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a strategiilor didactice permite 

elevului să exprime puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să 

argumenteze, să pună întrebări cu scopul de a înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a 

sarcinilor de lucru. Profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să 

explice puncte de vedere în învăţare. Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi 

deprinderi practice, se realizează prin cooperare. 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 

Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi 

sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. 

 O atenţie specială în cadrul programului de reformă s-a acordat asigurării bazei materiale, 

mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să se faciliteze trecerea de la un 

învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev. Este totuşi foarte greu să fie aliniate  

Echipamentele de instruire la nivelul celor actuale în domeniu, având în vedere preţul extrem de 

ridicat al acestora. O soluţie pentru ca instruirea de specialitate în domeniul industriei alimentare să 

fie de actualitate rămâne stabilirea unor parteneriate pentru ca instruirea elevilor să se poată derula 

în condiţii reale de lucru şi creşterea numărului de parteneri în domeniu. 

 În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a 

laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin materialele didactice necesare, şi prin 

echipamentele de instruire să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei 

instruiri. 

 Ambientul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ trebuie îmbunătăţit şi în acest scop trebuie 

identificate mai multe căi de atragere a resurselor extrabugetare, dată fiind dimensiunea unităţii de 

învăţământ şi dimensiunea investiţiilor ritmice care sunt necesare. Trebuie responsabilizaţi mai mult 

elevii în menţinerea ambientului şcolar şi este necesară creşterea gradului de implicare a părinţilor 

în îmbunătăţirea acestui aspect. 
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2.2.3. Rezultatele elevilor 

 

 

Structura promovabilității la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 

 

Clasă 
Rată de 

promovare 
Repetenți 

Abandon 

Școlar 

Exmatriculați 

V-VIII 98 % 2 0 0 

IX 96 % 2 - - 

IX - Învățământ 

profesional 

93 % 1 - - 

X 99 % 1 - -  

X - Învățământ 

profesional 

94 % 1 - - 

XI 98 % 1  1 

XI- Învățământ 

profesional 

100 % - - - 

XII 98 % 2 - 1 

 

 

 

Structură pe medii la sfârşitul anului școlar 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Clasă Total 

Din care după media generală 

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

1. a IX-a 173/ 180 0 1 6 134 33 0 

2. 
a IX-a învățământ 

profesional 
14/ 15 0 2 4 9 1 0 

3. a X-a 188/ 189 0 0 4 127 58 0 

4. 
a X-a învățământ 

profesional 
16/ 17 0 0 2 14 2 0 

5. a XI-a 182/ 184 0 0 4 123 55 0 

6. 
a XI-a învățământ 

profesional 
14/ 14 0 0 7 4 3 0 

7. a XII-a 174/ 177 0 0 5 94 75 0 

 

 

 

Rezultate la examenul de  EVALUARE NAȚIONALĂ  

 

NR. CRT. SUB 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 TOTAL Promovabilitate 

2013-2014 4 2 3 8 3 7 27 85,16% 

2014-2015 - - 1 2 14 7 24 100% 

2015-2016 3 1 3 4 8 2 21 85,71% 

2016-2017 - - 2 4 6 8 20 100% 

2017- 2018 2 3 8 4 5 3 25 92% 
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Rezumat al datelor privind promovabilitatea pentru ultimii trei ani, la examenele de bacalaureat şi de certificare a calificării/ 

competențelor profesionale 

      

Bacalaureat 

Sexe 
Medii de 

rezidență 

Examen de certificare a 

calificării profesionale şi 

examenul de competenţe 

profesionale (atestat) 

      Sexe 
Medii de 

rezidență 

Fete     

Băieți 

Urban  

Rural 

Tehnician in activitati 

economice Tehnician in 

turism 

Fete          Băieți 
Urban  

Rural 

195 93    /  102 195   / 
154                      /               

24 
89    /    92 181 

165 79    /    86 165     / 

131                     /                 

23 75     /        79 154 

177 95    /    83 177/ 

104                  /                   

54 

81       /        77           

158 

 174 105/83 174 101/48 149 149 

 

Rezultate la examenul de BACALAUREAT 

 

An școlar 
Promovab

ilitate 

Total Serie curentă Serie anterioară 

Prezenți Reușiți Prezenți Reușiți Prezenți Reușiți 

2017- 2018 92 % 189 161 175 161 14 0 

2016-2017 91% 188 172 177 167 11 5 

2015-2016 88,75% 160 142 155 140 5 2 

2014-2015 92,96% 199 185 189 180 10 5 

2013-2014 91,57% 190 174 180 168 10 6 

2012-2013 93,36% 211 197 172 161 39 36 

 

 

Rezultate la Examenul de Certificare a competențelor profesionale, nivel 4,  an școlar 2017-

2018 

 

Domeniul Calificarea profesională Număr elevi Promovaţi 

  Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi  

Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
101 100 1 100 - 100 % 
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Servicii Tehnician în turism 48 48 - 48 - 100 % 

  

Rezultate la Examenul de Certificare a competențelor profesionale, nivel 3,  an școlar 2017-

2018 

 

Domeniul Calificarea profesională Număr elevi Promovaţi 

  Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi  

Comert Comerciant-vanzator 14 14 0 14 - 100 % 

 

 

INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ, PROMOŢIA  2018 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI 

 

       

Domeniul de 

pregătire/profil 

Absolvenţi 

  
Nr. absolvenţi care continuă 

studiile 
Nr. absolvenți angajaţi 

Nr. 

şomeri 
Nr. total 

absolvenţi 

învăţământ 

superior 

învăţământ 

postliceal 

în domeniul 

de pregătire 

în alt 

domeniu 

Tehnician în activități 

economice 
118 90 2 20 2 1 

Tehnician în turism 56 42 2 10 2 .- 

 

 

 

2.2.4. Resursele materiale şi umane 

 

Suprafaţa totală de care dispune şcoala 8177m
2
, din care: 

 Suprafaţă construită - 4722 m
2 

 Destinaţia clădirilor – spaţii de învăţământ  

            

Unitatea noastră școlară are pagina de facebook oficială: 

www.facebook.com/ColegiulEconomicCostinCKiritescu  care are ca scop o mai bună comunicare între 

elevi, părinți și cadre didactice. 

 

Colegiul nostru dispune de o importantă bază materială şi anume: 

 15 de săli de clasă 

 4 laboratoare: Fizică, Chimie, Biologie, Lb. romana 

 cabinete:  

- AEL 

- Informatică 

- Limbi moderne 
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- Firma de Exerciţiu pentru clasa a XI-a și pentru clasa a XII-a - centru de educaţie 

antreprenorială, unde pot fi studiate de profesori şi elevi cărţi de specialitate, reviste 

de specialitate, pachete de cursuri Junior Achivement; dotată cu laptop, 

videoproiector și imprimantă 

- Club European 

 sala de sport, vestiare echipate conform normelor în vigoare 

 cabinet medical 

 arhiva bine organizată 

 

Biblioteca şcolară are un fond de carte în valoare de 50.471,47 lei, un număr de 15.275 

publicații și de un calculator conectat la internet. 

Şcoala dispune de un cabinet medical, în care este zilnic o asistentă medicală și de un medic 

care vine o data pe săptămână. 

La fiecare nivel există spaţii sanitare amenajate separat (băieţi / fete), pentru persoanele 

adulte există un grup sanitar separate, iar pentru persoana cu dizabilități există un grup sanitar 

separate. 

Exista un cabinet de consiliere psihopedagogică, în care îşi desfășoară activitatea un 

psihopedagog şcolar.  

Şcoala pune la dispoziție sala de sport spre închiriere în afara orelor de curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația privind personalului didactic  

 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre didactice 

cu norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ 

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   ale 

unităţii de 

învăţământ 

 

Număr de cadre   

didactice 

calificate 

/procent din 

numărul total  al 

cadrelor 

didactice 

Modalitatea angajării pe 

post 

(de ex: concurs titularizare, 

detaşare, suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de 

cadre didactice pentru fiecare 

situaţie 

57 33 47 35 100% 

Titulari   35 

Detașare  2 

Suplinire  16 

Asociați  3 

Pensionari 1 

    

 

Situația privind distribuția personalului didactic pe grade didactice 
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Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

3 19 11 16 8 -- 

 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

  

Categorie de personal Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  

de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Tehnician IA 1 1 1 - DA - 

Administrator Financiar 

Grad I 
1 1 1 - DA - 

Contabil Șef 1 1 1 - DA - 

Bibliotecar IA M 1 1 1 - DA - 

Analist programator I 1 1 1 - DA - 

Administrator patrimoniu 

Treapta I 
1 1 1 - DA - 

Secretar Șef 1 1 1 - DA - 

Secretar IA 1 1 1 - DA - 

Analist programator II 1 1 1 - DA - 

 

 

 

 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

ÎNGRIJITOR 5 5 5 - DA - 

MUNCITOR  1 1 1 - DA - 

 

 

2.2.5. Programe de parteneriat 
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RELAŢIA CU AUTORITÅŢILE 

 

 La şedinţele Consiliului de Administraţie, care au loc lunar și ori de câte ori este necesar, 

participă la dezbateri şi vin cu propuneri utile şcolii, reprezentanții Consiliului Local, 

doamna Florentina Gaspar și doamna Mihaela Popescu și reprezentantul Primarului sector 

6: domnul Bălan Cosmin 

 Jandarmeria ne asigură zilnic paza liceului prin prezenţa a doi jandarmi, în jurul şcolii, în 

perioada orelor de intrare/ieşire la/de la cursuri. 

 Primăria sectorului 6, Administrația Școlilor sector 6, a susţinut în permanenţă şcoala cu 

resurse materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii, asigurându-ne în prezent şi firma 

de paza WOLF SRL. 

 Agent de proximitate – Iamandi Claudiu – Secția 21 

 

RELAŢIA CU ALTE INSTITUŢII 

-     Universitatea Româno-Americană 

- Organizaţia Absolvenţilor Zâmbeşte Educaţiei – OAZE 

- Şcoală – poliţie – Autorităţi locale – Comitetul de părinți 

- Fundaţia Centrul de Resurse Juridice 

- Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret al Primăriei 

Municipiului Bucureşti 

- Fundaţia pentru tineret a Municipiului Bucureşti 

- Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Economică – CREDE 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

- Colegiul Naţional Grigore Moisil 

- Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gheorghe Airinei 

- Liceul Tehnologic CCF Feteşti  

- Colegiul Economic N Titulescu – Baia Mare 

- Complexul Şcolar CRONOS Bucureşti 

- Colegiul Tehnic Câmpulung – Curtea de Argeş 

- Liceul Tehnologic Al. I. Cuza Slobozia  

- Şcoală Specială nr. 5 Bucureşti 

- Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez 

- Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân Bucureşti 

- Colegiul Tehnic Armand Călinescu – Piteşti  

- Liceul Tehnologic nr. 1 Argeş 

- Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina – Ialomiţa 

- Colegiul Economic Maria Teiuleanu Piteşti 

- Colegiul Tehnic G-ral David Praporgescu – Turnu Măgurele 

- Colegiul Tehnic Henri Coandă 

- Școala Nr. 181 

- Institutul Francez 

- Highlight Agency SRL 

- Colegiul Economic ‖Mihail Kogălniceanu‖ Focșani 

- Colegiul Ec. ‖Virgil Madgearu‖ Târgu Jiu 

- Liceul Tehnologic ‖Justinian Marina‖ Băile Olănești 

- Liceul Tehnologic ‖Voievodul Gelu‖ Zalău 

- Liceul Tehnologic ‖Cezar Nicolau‖ Brănești 

- Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu 
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- Colegiul Economic Buzău 

- Colegiul Economic ‖Ioan Ghica‖ Târgoviște 

- Liceul Tehnologic ‖Doamna Chiajna‖ 

- Colegiul Particular ‖Vasile Goldiș‖ Arad 

- Colegiul Economic ‖Henri Coandă‖ Târgu Jiu 

- Colegiul Economic ‖Ioan Ghica‖ Târgoviște 

- Tehnologic ‖Nicolae Stoica de Hațeg ‖ Mehadia 

- SC Cosmetics Romania SRL 

- CNDIPT 

 

 

RELAŢIA CU AGENŢII ECONOMICI 

 

 Partenerii de practică pentru stagiile de pregătire ale elevilor din clasele a XI-a și a XII-a cu 

specializarea „Tehnician în turism‖ şi „Tehnician în activităţi economice‖ 

• SC FERDINIA SRL 

• SC MAGIC ELEGANCE FASHION SRL 

• SC AGRO IULI SPEDITION SRL 

• SC VIO CAR AUTO SRL 

• SC PERFECT ALEX SRL 

• SC BID DIVISION CONSULTING SRL 

• SC RESPECT – INVEST SRL 

• SC FLORIN VLAD CONSTRUCT SRL 

• SC CABINET EXPERT CONTABIL AUDITOR CONSULTANT FISCAL 

• SC MIKI MOB DESIGN SRL 

• SC DABIRIUS SRL 

• SC CCB ROYALSAL LTD SRL 

• SC VERIGHETE ATCOM SRL 

• SC CHRIS GRILL IMPEX SRL 

• SC ARCHITECTED BUSINESS SOLUȚIONS SRL 

• SC CIEL ROMANIA SA 

• CENTRUL MEDICAL CLARISSE SRL 

• SC DABIRIUS SRL 

• SC AIRCOLD SRL 

• SC GUIK SANDWICH SRL 

• SC S&S GROUPE PRODIMPEX SRL 

• SC SILCORAD TRADING SRL 

• SC GRYZZLY-VET SRL 

• CONTINENTAL HOTELS SA - Grand Continental Hotel 

• CONTINENTAL HOTELS SA - Hotel Ibis Gara de Nord 

• SC CLUB RESIDENCE – LA CONAC SRL 

• HOTEL DOUBLETREE BY HILTON BUCHAREST UNIRII SQUARE 

• S.C.  MAJESTIC TOURISM S.A. - Ramada Majestic Bucharest  
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 Partenerii de practică pentru stagiile de pregătire ale elevilor din   clasele a IX-a G, a Xa G și a 

XI-a G, nivel de învățământ profesional cu durata de 3 ani, din cadrul proiectului O´SCAR:. 

 

 TELEKOM ROMANIA S.A. 

 CARREFOUR ARTIMA 

 LEATHER &SHOE HUMANIC SRL 

 C&A MODA RETAIL SRL 

 KIKA MOBILIER SRL 

 SOCIETATEA DEICHMANN COMERCIALIZARE ÎNCĂLȚĂMINTE SRL 

 PEEK & CLOPPENBURG SRL 

 HERVIS SPORTS AND FASHION SRL 

 

RELAŢIILE (CONTACTUL) PĂRINŢILOR CU ŞCOALA 

 

 Se concretizează în principal în: 

 

 Întâlniri săptămânale la consultaţiile cu părinţii, planificate de profesorul diriginte; 

 Contacte directe, ori de câte ori este necesar, cu profesorul diriginte sau cu profesorii 

clasei;  

 Întâlniri semestriale cu ocazia desfăşurării lectoratelor cu părinţii pe diferite teme de 

interes şcolar; 

 Întâlniri cu comitetul reprezentativ al părinţilor 

 Întâlniri cu părinţii pe clasă cu profesorul diriginte; 

 Întâlniri cu părinţi la unele şedinţele Consiliului de administraţie; 

 Prezenţa părinţilor la activităţile extraşcolare ale clasei (excursii, vizionări de 

spectacole). 

 

 

2.3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Statut de Colegiu - din septembrie 2013 

- Includerea a trei nivele de învăţământ  

- Dezvolatarea formelor de învăţământ  orientate cu 

predilecţie spre satisfacerea nevoilor angajatorilor 

- Adaptarea si dezvoltarea ofertei educaţionale a 

şcolii la cerinţele pieţei muncii 

- Proiectul planului de şcolarizare a fost îndeplinit 

în întregime 

- Actualizarea anuală a PAS 

- Elaborarea anuală a Proiectului planului de 

şcolarizare în concordanţă cu recomandările 

- Baza de date privind indicatorii de 

piaţă a muncii nu a fost constituită şi 

actualizată anual 

- Nu au fost aplicate instrumente de 

investigare a gradului de satisfacţie al 

agenţilor economici, parteneri de 

practică faţă de formarea profesională 

iniţiala furnizată de şcoală, în acest 

sens neexistând rapoarte ale comisiilor 

de investigare 

- N u s-au efectuat stagii de formare 

pentru membrii echipei de elaborare a 
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PLAI 

- Dezvoltarea competenţelor CDL şi a materialelor 

auxiliare în parteneriat cu agenţii economici 

- Depunerea de proiecte cu finanţare externă, 

privind dezvoltarea resurselor umane din unitatea 

şcolară 

- Dotarea cu echipamente necesare pregătirii de 

specialitate  

- Existența a două laboratoare multimedia şi a două 

laboratoare de informatică 

- Personalul de conducere a școlii IPT a parcurs 

stagiile de formare în domeniul managementului  

- Majoritatea cadrelor didactice din şcoală au 

parcurs stagiile de formare în domeniul pregătirii 

de specialitate și IT 

- 65% din personalul didactic este titular 

- 100% personal didactic calificat 

- S-au parcurs stagii de formare pentru cadrele 

didactice din şcoală, atat la CCD Bucuresti cat si 

la alti furnizori de formare 

- Adaptatrea conținuturilor și metodelor de 

învățământ la cerinţele angajatorilor și noile 

tehnologii si echipamente. 

- Au fost implicate cadre didactice în mai multe 

proiecte, atât profesori de specialitate cât și de 

cultură generală. 

PAS 

- Nu au fost completate fișe de 

monitorizare referitoare la acţiunile 

PAS 

- Nu toate cadrele didactice au 

participat la cursuri de formare si 

dezvoltare profesionala 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Unitatea şcolară a devenit colegiu şi se bucură 

de un bun renume, având o zonă destul de vastă 

din care îşi recrutează elevii şi beneficiind 

totodată de o anumită stabilitate cantitativă  

- Interesul ridicat al familiilor pentru această 

şcoală deoarece asigură un nivel ridicat de 

pregătire al elevilor şi şanse reale de reuşită în 

învăţământul liceal şi universitar 

- Dezvoltarea competentelor CDL si a 

materialelor auxiliare in parteneriat cu agenţii 

economici poate fi realizata din resurse bugetare 

si extrabugetare ale instituţiilor reprezentate in 

structurile parteneriale 

- Înlocuirea echipamentelor IT uzate moral si 

- Evaluarea ofertei educaţionale a scolii 

comparative cu posibila restructurare a 

reţelei şcolare in raport cu cerinţele 

pieţei muncii poate sa nu fie pusa în 

practică de faptul ca datele necesare 

nu au fost actualizate 

- Neasigurarea existenței bazelor de 

date a agentilor economici, parteneri și 

angajatori poate să nu ducă la o 

elaborare cât mai corectă a unor 

instrumnete de investigare a gradului 

de satisfacţie a agenţilor economici 

faţă de formarea profesională iniţială 

furnizată de şcoală 
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dotarea cu echipamente necesare pregătirii de 

specialitate conectate la internet poate fi 

asigurata din resurse bugetare, extrabugetare 

precum si cele ale Consiliului Local 

- În urma asigurării unităţii şcolare cu echipament 

IT, cadrele didactice din şcoală pot  integra 

noile echipamente în procesul didactic, 

- Oferta de formare bogată și diversificată: 

programe CCD,  

- Participarea la proiecte nationale, regionale, 

municipale  

- Disponibilitatea altor colegii de a face schimb 

de experienţă cu cadrele didactice şi elevii 

unităţii şcolare 

- Slaba participare la cursuri de formare 

datorită necesităţii de a achita taxe de 

participare;  
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2.4. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltarea 

 
 
 

Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii şcolii impun managerilor Colegiului 

Economic „Costin C. Kiriţescu‖ identificarea de noi strategii care să permită afirmarea 

deplină în interiorul şi exteriorul organizaţiei şcolare. 

Pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior în cazul evaluării instituţionale bazată pe 

standarde şi pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării tinerilor la 

nivelul cerut de standardele europene în vederea recunoaşterii pregătirii şi certificării se 

impun următoarele priorităţi: 
 

Prioritatea 1:  Introducerea sistemelor de asigurare a calităţii procesului instructiv-

educativ 

Prioritatea 2:  Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane 

Prioritatea 3:   Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

şi dezvoltarea personalităţii elevilor 

Prioritatea 4:  Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe  

Prioritatea 5:  Dezvoltarea activităţilor de parteneriat 

Prioritatea 6:  Atragerea de noi surse extrabugetare  

Prioritatea 7:  Modernizarea bazei materiale 

Prioritatea 8:  Tranziţia de la şcoală la locul de muncă  

Prioritatea 9:  Implementarea şi derularea de proiecte europene 

Prioritatea 10:  Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii  

Prioritatea 11:  Consilierea părinţilor 

Prioritarea 12:  Integrarea elevilor cu nevoi speciale (identificarea şi consilierea 

elevilor cu CES, realizarea planificării şi a planurilor de intervenţie). 
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ŢINTE STRATEGICE 

1. Dezvoltarea performanţelor elevilor 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare socială şi de 

antreprenoriat ale elevilor 

3. Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică  

4. Formarea permanentă a cadrelor didactice  

5. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii din comunitate 

6. Implementarea şi derularea de proiecte europene 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR: 

 Ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare din domeniul 

educaţiei, la nivel european, naţional, regional şi local 

 Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile. 

 Folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei. 

 Conduc la creşterea calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ. 

 Conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor 

propuse. 

 Contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei. 

 Conduc la diminuarea punctelor slabe, utilizând punctele tari ale şcolii şi 

oportunităţile, şi evită ameninţările (prezentate în analiza de nevoi). 

 



 

57 

 

2.5. Directii de acțiune Priorităţi – Obiective - Ţinte 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 
SCOPURI 

STRATEGICE / 

ŢINTE 

Opţiunea 

curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

Dezvoltarea 

performanţelor elevilor 

Dezvoltarea de metode 

moderne alternative de 

predare şi evaluare, 

adecvate demersului 

didactic centrat pe elev. 

Dezvoltarea programului 

de orientare şcolară şi 

profesională. 

Achiziţionarea de 

material didactic şi soft 

educaţional pentru 

laboratoarele existente în 

şcoală. 

Dezvoltarea fondului de 

carte al bibliotecii 

şcolare, inclusiv prin 

achiziţionare de carte 

electronică. 

Formarea cadrelor didactice 

pentru utilizarea metodelor 

didactice moderne, centrate 

pe elev.  

Implementarea de programe 

de formare în utilizarea TIC, 

pentru cadrele didactice din 

şcoală. 

 

Program de identificare, 

consultare şi implicare a 

agenţilor economici. 

Organizarea de 

simpozioane, seminare, 

lecţii deschise. 

Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare socială şi de 

antreprenoriat ale elevilor 

Utilizarea TIC în 

procesul de predare-

învăţare, la cât mai multe 

discipline. 

Aplicarea metodei 

„Firma de exerciţiu‖ la 

clasele a XI-a şi a XII-a. 

Achiziţionarea de 

calculatoare, conectarea 

la Internet. 

Atragerea de fonduri 

pentru participarea la 

târguri şi expoziţii ale 

firmelor de exerciţiu. 

Pregătirea profesorilor în 

domeniu comunicării 

didactice. 

Formarea cadrelor didactice 

pentru promovarea unui 

învăţământ diferenţiat.  

Dezvoltarea de parteneriate 

pentru asigurarea formării 

de competenţe necesare 

integrării elevilor în 

societate. 

Participarea la programe 

locale, naţionale şi 

internaţionale în domeniu. 

Crearea în şcoală a unui 

climat de siguranţă fizică 

şi psihică 

Promovarea comunicării 

deschise şi responsabile 

între profesori şi elevi, la 

toate disciplinele de 

Dezvoltarea bazei 

didactico-materiale a 

şcolii. 

Implementarea unui program 

de formare a diriginţilor în 

domeniul comunicării cu 

elevii, cu părinţii, cu membrii 

Solicitarea sprijinului 

primăriei / poliţiei locale de 

a întări paza în şcoală. 
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SCOPURI 

STRATEGICE / 

ŢINTE 

Opţiunea 

curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

studiu, între elevi şi 

personalul şcolii 

 

Dotarea sălilor de clasă 

cu facilităţi IT şi 

multimedia (laptop cu 

legătură la Internet, 

ecrane SMART, 

videoproiectoare). 

comunităţii.  Realizarea de parteneriate la 

nivel local (Poliţia, Primăria 

etc.). 

Dezvoltarea continuă a 

resursei umane pe baza 

formării continue în 

vederea creşterii calităţii 

actului didactic 

Identificarea şi utilizarea 

de resurse educaţionale 

OER (Open Educational 

Resources). 

Implementarea 

programelor LLP 

(învăţare pe tot parcursul 

vieţii). 

Atragerea de fonduri în 

sprijinul certificării 

competenţelor lingvistice 

şi a competenţelor 

digitale ale personalul 

şcolii şi ale elevilor. 

Participarea cadrelor 

didactice la activităţi 

ştiinţifice şi de cercetare. 

Programe de formare 

continuă şi de dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice, a personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

Realizarea parteneriatelor 

pentru participarea la 

programe şi proiecte. 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

instituţii din comunitate 

Educarea elevilor, prin 

disciplinele de bază, prin 

CDL şi/sau CDŞ, pentru 

parteneriat şi cooperare 

în comunitate. 

Tipărirea şi răspândirea 

în comunitate a unor 

materiale promoţionale 

(afişe, broşuri etc.) 

Programe comune de formare 

pentru cadre didactice, 

părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii. 

Formarea cadrelor didactice 

în domeniul managementului 

proiectelor. 

Realizarea în comun a unor 

activităţi şcolare sau 

extraşcolare. 

 

Implementarea şi 

derularea de proiecte 

europene 

 

Desfășurarea stagiului de 

practică de trei 

săptămâni la partenerul 

economic din proiect 

Obținerea cerificatelor 

Europass de către elevii 

paricipanți 

Participarea elevilor selectați 

în activitățile proiectului 

Erasmus+ 

Realizarea de parteneriate  
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PROGRAME DE DEZVOLTARE / ACȚIUNI 

 

DOMENII FUNCȚIONALE PROGRAME DE DEZVOLTARE / ACȚIUNI 

I. CURRICULUM 1. Încurajarea performanţei elevilor şi cadrelor didactice 

2. Creşterea ponderii metodelor moderne, interactive de predare-învăţare-evaluare-

autoevaluare 

3. Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice, a comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii şi a celorlalte comisii existente în şcoală 

II. RESURSE UMANE 1. Dezvoltarea de programe de formare continuă şi dezvoltare profesională 

2. Dezvoltarea abilităţilor elevilor de a proiecta şi desfăşura activităţi educative 

împreună cu profesorii, în şcoală  

3. Combaterea absenteismului şi abaterilor disciplinare 

4. Perfecţionarea personalului administrativ 

III. RESURSE 

MATERIALE 

1. Dezvoltarea Programului anual de investiţii prin identificarea şi utilizarea de noi 

resurse 

 

IV. DEZVOLTARE 

ORGANIZATIONALĂ, 

RELAȚIILE 

SISTEMICE ȘI 

RELAȚIILE 

COMUNITARE 

1. Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie 

2. Implicarea în număr mai mare a părinţilor, precum și implicarea autorităţilor locale şi 

a altor instituţii, în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii  

3. Promovarea imaginii şcolii 
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Rezultate aşteptate 
 

PE TERMEN SCURT (1 an) PE TERMEN MEDIU (2-3 ani) PE TERMEN LUNG (4 ani) 

 Promovabilitatea elevilor la clasă de 

minimum 95% pe an şcolar 

 Rezultate bune şi foarte bune la examenul de 

bacalaureat, promovabilitate 95%  

 Creşterea numărului de premii obţinute de 

elevi la olimpiade şi concursuri 

 Continuarea studiilor în învăţământul 

superior pentru 80% dintre absolvenţi şi o 

bună inserţie pe piaţa muncii 

 Atestarea profesorilor implicaţi în cursuri de 

formare şi obţinerea gradelor didactice 

 Modernizarea continuă a ambientului şcolar 

cu tehnică informaţională 

 Aplicarea regulamentului intern pentru 

consolidarea disciplinei în şcoală 

 Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor 

educaţionale planificate 

 Formarea unui colectiv performant 

de profesori, care să aplice o 

strategie didactică modernă, 

centrată pe elev, menită să asigure 

dezvoltarea personală a acestuia 

 Scăderea ratei absenteismului în 

rândul elevilor cu 20% 

 Amenajarea şi dotarea de 

laboratoare şi cabinete 

 Consolidarea standardelor 

educaţionale prin funcţionalizarea 

Comisiei de evaluare şi asigurare a 

calităţii în educaţie 

 Descentralizarea şi creşterea 

gradului de autonomie la nivelul 

şcolii 

 Dobândirea de competenţe în 

elaborarea şi gestionarea proiectelor 

europene 
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Partea a III-a 

PLAN OPERAŢIONAL 

OBIECTIVE SPECIFICE 2018-2019 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM  

  Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 

  Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și 

aplicarea acesteia în procesul de predare-învățare 

  Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 

 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 

  Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii 

 

Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

  Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

  Formarea şi educarea elevilor în spiritul preţuirii valorilor culturale şi multiculturale Formarea şi educarea 

elevilor în spiritul preţuirii valorilor culturale şi multiculturale 
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Ţinta strategică 1: Dezvoltarea performanţelor elevilor 

Obiectiv 1: Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Monitorizare şi 

evaluare Termen 
Resurse: umane, 

materiale 
Indicatori de performanță 

1. Organizarea evaluărilor iniţiale ca 

reper pentru adaptarea procesului de 

învăţare la particularităţile elevilor 

Şefi de catedră 

Director 

 

Septembrie 

2018 

Fiecare cadru 

didactic. 

Teste de evaluare 

 

Existenţa şi aplicarea testelor  pe 

discipline 

Procese verbale ale catedrelor, 

comisiilor metodice 

2. Analiza rezultatelor obţinute la 

testările iniţiale pe discipline/ module 

şi comunicarea acestora elevilor şi 

părinţilor 

 

Director 

Şefi de catedră 

 

Octombrie 

2018 

Fiecare cadru 

didactic. 

Curriculum 

Naţional 

Existenţa Rapoartelor privind testarea 

iniţială 

Centralizatoare şi grafice statistice 

Rapoarte sintetice 

3. Proiectarea unor planuri 

operaţionale remediale în scopul 

remedierii deficienţelor, asigurării 

progresului şcolar şi stimulării 

performanţelor 

Director 

Şefi de catedră 

 

Octombrie 

2018 

 

Fiecare cadru 

didactic 

Plan managerial 

 

 

Existenţa planurilor operaţionale 

remediale  

Procese-verbale  

 

4. Elaborarea  CDL-urilor (pentru anul 

şcolar următor) astfel încat sa fie 

corelate cu SPP–urile şi cu cerințele 

agentilor economici 

Sefi catedră 

Directori 

Conform 

graficelor 

Profesorii de 

specialitate Agenţi 

economici 

Programele 

şcolare  

CDL 

Procese verbale ale întâlnirilor cu 

agenţii economici 

Procese verbale ale catedrelor de 

specialitate 
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Documente 

manageriale 

Planuri cadru  

Planuri de 

învățământ 

5. Parcurgerea  programei şcolare şi 

evaluarea obiectivă a elevilor 

Sefi catedră 

Directori 

Permanent Cadre didactice 

Legislaţie 

Proceduri 

Documentaţie 

şcolară 

Statistici  

Rapoarte scrise, procese verbale 

 

6. Organizarea evaluării finale şi 

analiza comparativă a rezultatelor 

Director 

Şefii de catedră 

 

Ianuarie 

2019 

Iunie 2019 

Cadrele didactice  

Teste de evaluare 

 

Existenţa şi aplicarea testelor de 

evaluare pe discipline  

Procese verbale ale catedrelor, 

comisiilor, CP, CA 

7. Analiza comparativă între 

rezultatele evaluărilor şi cele obţinute 

la examenele naţionale 

Responsabilii de 

compartimente 

Directori 

 

Periodic  Cadre didactice 

Rezultate 

examene 

naţionale 

Centralizatoare şi grafice statistice 

Rapoarte sintetice 

Procese verbale catedre 

 

 

 

Obiectiv 2: Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Monitorizare şi 

evaluare 
Termen Resurse Indicatori de performanță 

1. Monitorizarea şi valorificarea 

rezultatelor elevilor la evaluările 

Director Permanent Cadre didactice Evidenţierea progresului în notele obţinute 
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interne şi externe (evaluări interne, 

testări naţionale) 

Şefi catedre Rezultatele 

elevilor  

Proceduri 

specifice 

 

de elevi. 

Rata de promovabilitate, ca procent de 

creștere față de anul școlar precedent. 

Existența analizelor comparative. 

 

2. Instruirea diferenţiată pentru 

elevii capabili de performanţă, 

prin cercuri de specialitate şi alte 

activităţi extracurriculare la 

nivelul disciplinelor de 

învăţământ (competiţii, proiecte, 

parteneriate etc.). 

 

Director 

Cadre didactice de 

specialitate 

Conform 

graficelor. 

Cadre didactice 

Metodologii  

Consumabile. 

 

Liste de selectie a elevilor pentru 

concursuri/olimpiade, existente în 

portofoliile comisiilor metodice.  

Rata de participare, ca procent de creștere 

față de anul precedent. 

Creșterea numărului de activități, pe tipuri 

și nivele de învățământ. 

Lista elevilor participanţi. 

Rezultatele obţinute la concursuri. 

Diplome/adeverinţe/certificate de 

participare. 

3. Desfăşurarea programelor de 

pregătire suplimentară pentru 

probele examenului de Bacalaureat. 

 

Director 

Cadre didactice de 

specialitate 

Conform 

graficelor de 

pregătire. 

Cadre didactice 

Metodologia de 

organizare şi 

desfăşurare a 

examenului de 

bacalaureat. 

Rezultate ale elevilor la bacalaureat, ca 

procent de creștere a performanţelor atinse, 

pe nivele diferite, faţă de perioada 

anterioară. 

Exixtenţa graficelor pentru pregătire 

suplimentară. 

Număr de elevi participanţi. 

Numărul orelor de pregătire suplimentară. 

Procese verbale de la întâlnirile cu elevii. 

4. Organizarea simulării examenului de 

bacalaureat şi analiza datelor 

statistice privind rezultatele elevilor. 

Director Martie 2019 Cadre didactice 

Informatician 

Consumabile. 

Rata de participarea a elevilor la simukarea 

examenului de Bacalaureat. 

Procentul de promovabilitate de la fiecare 
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probă în creştere faţă de anul şcolar 

precedent.  

5. Participarea elevilor la concursurile 

şcolare, olimpiade, simpozioane, 

proiecte. 

Director 

Cadre didactice de 

specialitate 

Conform 

calendarelor de 

concurs. 

Cadre didactice 

Metodologii de 

concurs. 

Consumabile. 

 

Număr participanţi. 

Diplome/adeverinţe/certificate de 

participare. 

Exixstenţa procedurilor. 

  

 

 

Ţinta strategică 2: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare socială şi de antreprenoriat ale 

elevilor 

Obiectiv 1: Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial al elevilor din 

învăţământul profesional şi tehnic 

Profesorii coordonatori ai 

firmelor de exerciţiu 

Director 

 

Permanent Prof de 

specialitate 

Legislaţia în 

vigoare 

Proceduri 

Ghid 

metodologic 

 

 

Numărul firmelor de exercitiu din şcoală. 

Creşterea numărului de premii la Târgurile 

firmelor de exerciţiu  

Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 

absolvenţilor.  

Evidenţele acţiunilor specifice. 

Documente specifice firmelor de exerciţiu. 

Fişe de lucru. 

2. Proiectarea activităţii educative 

formale şi nonformale, în 

Director Periodic Coordonator 

de proiecte si 

Programe specializate de formare (cursuri, 

activităţi de formare, activităţi educaţionale)  
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concordanţă cu principiile educaţiei 

pentru o dezvoltare durabilă 

programe 

educative 

Planuri 

operationale 

Rapoarte de monitorizare 

3. Diversificarea activităţilor 

extracurriculare, în concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile elevilor, în 

cadrul unor parteneriate 

educaţionale, cu toţi factorii care 

pot influenţa, în mod pozitiv, 

educaţia tinerei generaţii 

Coordonator de proiecte și 

programe educative 

 

Permanent Parteneri 

interesaţi 

Consiliul 

Elevilor 

Număr întâlniri şi activităţi derulate de consiliile 

elevilor  

Respectarea structurii unui proiect educativ 

Rapoarte de monitorizare a frecvenţei elevilor 

  

4. Participarea elevilor la activităţi 

culturale, ştiinţifice, sportive. 

Diriginții 

Coordonator de proiecte si 

programe educative 

 

Permanent 

Cadre 

didactice 

Resurse 

bugetare și 

extrabugetare 

Număr de activităţi de diseminare a exemplelor de 

bune practici  

Evidența participanților pe clase. 

5. Organizarea de vizite tematice la 

instituţii de învăţământ superior, 

întâlniri cu personalităţi, 

antreprenori de succes. 

Coordonator de proiecte si 

programe educative 

Periodic. Diriginţi Număr întâlniri şi număr participanţi. 

 

 

Ţinta strategică 3: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în şcoală 

Obiectiv 1: Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii  
Activităţi pentru atingerea  

obiectivului 

Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Asigurarea Condiţiilor igienico-

sanitare optime, a stării de sănătate 

și securitate a copiilor/ elevilor/ 

Director 

Director adjunct 

Permanent 

 

Legislaţia 

specifică 

Obţinerea autorizaţiei sanitare. 

Numărul notelor de control (sănătate publică, 
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personalului și a utilizării eficiente 

a spaţiului de învăţământ. 

 

Administrator pompieri). 

Existența planului de măsuri. 

2. Îndeplinirea planurilor de măsuri 

întocmite în urma inspecţiilor 

şcolare, sanitare, a celor efectuate 

de poliţie sau pompieri, în scopul 

remedierii eventualelor deficienţe 

de la nivelul şcolii.  

 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

Permanent Procese 

verbale 

Note de control 

Reglementări 

legale 

Numărul indicatorilor îndepliniţi  

Procese verbale, note de control  

Existența procedurilor, a Regulamentului 

intern și a proceselor verbale. 

Existența planului de măsuri. 

3. Asigurarea siguranței și securității 

în spațiile școlare și adiacente 

acestora 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

SSM 

Permanent Diriginţi  

Plan de măsuri 

Reducerea actelor de violență școlară  

Procese verbale, note de control 

4. Realizarea acţiunilor de informare 

cu privire la situaţiile de risc şi a 

formelor de agresivitate, 

monitorizarea şi prevenirea 

acestora 

 

Director 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative 

Permanent Diriginții 

Broşuri 

informative 

Consumabile 

Număr de acorduri de parteneriat încheiate 

Rapoarte de monitorizare 

Existenţa protocoalelor. 

Rapoarte. 

Număr de activităţi organizate. 

5. Construirea unui climat 

educaţional stimulativ, pozitiv, 

cooperant-participativ, eficient în 

folosul copiilor şi tinerilor, 

beneficiarii sistemului educaţional. 

Director 

Sindicate 

CEAC 

Permanent Legislaţie 

şcolară. 

 

Existența Regulamentului intern.  

Proceduri specifice. 
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 Ţinta strategică 4:   Formarea permanentă a cadrelor didactice 

Obiectiv 1: Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și 

aplicarea acesteia în procesul de predare-învățare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Revizuirea portofoliilor profesorilor 

privind formarea profesională. 

Acordarea de consultanţă privind 

modalităţile de dezvoltare 

profesională, pregătirea iniţială, 

pregătirea continuă. 

Directori Octombrie 

2018 

Comisia de formare 

şi perfecţionare 

Legislaţia specifică 

Număr documente afişate. 

Număr întâlniri 

2. Identificarea nevoilor de formare 

pentru dezvoltarea profesională a 

angajaţilor din unitatea de 

învăţământ, pentru dezvoltarea 

instituţională a şcolii şi pentru 

dezvoltarea de proiecte şi programe 

educative. 

Directori. 

Responsabil 

comisie 

formare 

profesională 

Noiembrie 

2018 

Comisia de formare 

şi perfecţionare 

Legislaţia specifică 

Exemple de bune 

practici. 

Întălniri de lucru ale comisiei de 

formare şi dezvoltare profesională. 

Existenţa procedurilor. 

3. Înscrierea cadrelor didactice la 

examenele de acordare a gradelor 

didactice: definitivat, gradul II, 

gradul I şi susţinerea inspecţiilor 

curente şi speciale. 

Directori Conform 

programării 

Cadre didactice 

Legislaţia specifică 

Metodologii 

Numărul cadrelor didactice înscrise. 

Număr inspecţii susţinute. 

4. Promovarea ofertei de formare a 

Casei Corpului Didactic Bucureşti 
Directori. 

Responsabil 

comisie 

formare 

profesională 

Octombrie 

2018 

Oferta de formare 

Site-ul CCD 

Număr de informaţii diseminate. 
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5. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare iniţială sau 

continuă, pe diverse domenii. 

Directorii 

Responsabilii 

de comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Permanent Calendarul cursurilor  Numărul cadrelor didactice formate. 

Numărul cursurilor de formare.  

Diplome, adeverinţe, numărul 

creditelor. 

6. Perfecţionarea şi formarea continuă a 

salariaţilor, în funcţie de 

compartiment/ specialitate. 

Directorii 

 

Permanent Responsabil resurse 

umane (secretariat) 

Legislaţia specifică 

Suport curs 

Număr participanţi.  

Numărul cursurilor de formare.  

 

Ținta strategică 5: Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii din comunitate 

Obiectiv 1: Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Organizarea de întâlniri cu 

partenerii sociali: Primărie, 

Poliţie, Unităţi de învăţământ  

Profesori de 

specialitate  

Directori 

Diriginţi 

 

Permanent Consilier 

educativ. 

Cadre 

didactice/ 

diriginţi. 

Contracte de 

colaborare. 

Contracte de 

parteneriat. 

Număr întâlniri. 

Număr parteneriate. 

Procese verbale ale întâlnirilor. 

 

2. Monitorizarea parteneriatelor 

cu agenţii economici 

Directori Permanent Profesori de 

specialitate. 

Contracte de 

Existenţa documentelor care atestă 

edectuarea practicii de către elevi la 

agentul economic. 
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colaborare cu 

agenţii 

economici. 

Harta 

parteneriatelor. 

3. Desfăşurarea de activităţi 

educative formale şi 

nonformale în parteneriat 

Director 

Coordonatori 

proiecte 

Conform 

graficelor 

Coordonatorii 

de proiecte 

educative.  

Consiliul 

elevilor. 

Calendarul 

activităţilor 

Numărul de elevi participanţi la 

activităţile educative 

Număr de activităţi comune derulate. 

Jurnalul activităţilor  

4. Promovarea voluntariatului în 

rîndul comunităţii locale 

Director 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

Permanent Cadre 

didactice, 

părinţi, elevi. 

Legislaţie 

specifică. 

Acorduri de 

parteneriat. 

Numărul de parteneriate încheiate. 

Numărul de voluntari implicați în 

acțiunile derulate. 

5. Participarea în grupuri de lucru 

sau în parteneriat la diverse 

programe şi proiecte regionale, 

naţionale şi internaţionale. 

Director 

 

Conform 

Graficelor de 

derulare 

Reprezentanţi 

ONG, 

profesori. 

Legislaţie 

specifică. 

Acorduri de 

parteneriat. 

Numărul de parteneriate derulate. 
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Ținta strategică 6: Implementarea şi derularea de proiecte europene 

Obiectiv 1:  

Activităţi pentru atingerea 

obiectivului 

Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Mobilități Proiect Erasmus+ Chestionare Mai-Iunie 

2019 

Fise de 

evaluare 

Rezultatele Învățării prevăzute în CDL 

2. Valorizarea și diseminarea 

rezultatelor proiectului 

Conferința de 

închidere 

Septembrie-

Octombrie 

2019 

Certificate 

EuroPass 

Numărul Certificatelor EuroPass 

Scrierea unui alt proiect Erasmus 

 

Obiectiv 2:  

Activităţi pentru atingerea obiectivului 
Monitorizare şi 

evaluare 
Termene Resurse Indicatori de performanță 

1. Promovarea Proiectului Erasmus+ Informări în 

ședințele CP, CA, 

CRP 

permanent Afișe 

Site-ul școlii 
Procese verbale ale ședințelor 

Liste de prezență 

2. Selecția elevilor participanți Procedura de 

selecție 

Criterii de evaluare 

Noiembrie-

decembrie 

2018 

Afișe 

Site-ul școlii 
Dosarele elevilor candidate din 

grupul țintă 

3. Pregătirea elevilor selectați Activitățile de 

formare prevăzute 

în proiect 

Februarie-

Aprilie 2019 

Materiale 

didactice 

Procese verbale 

4. Recunoașterea rezultatelor învățării Procedura de 

recunoaștere a 

Iulie-august  Certificate EuroPass 
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din mobilitate rezultatelor 

învățării 

2019 
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Partea a IV-a 

 

CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE PAS 
 

4.1. Consultare 

- Reuniuni lunare ale Comisiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcoală (CEAC)  

- Rapoartele trimestriale ale C.E.A.C. (monitorizare internă) 

- Reuniuni lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente pentru a 

analiza modul de implementare şi progresul realizat 

- Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Elevilor. Aplicarea unor chestionare 

- Discuţii cu părinţii şi aprecieri ale acestora cu ocazia lectoratelor lunare sau semestriale 

- Culegerea feedback-ului prin aplicarea unor chestionare adresate părinţilor 

- Discuţii şi soluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-urilor la 

exigenţele locurilor muncă (reuniuni de lucru) 

- Rapoartele semestriale de activitate 

4.2. Monitorizare şi evaluare 

Monitorizarea are ca obiective:  

- progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse) 

- costurile 

- performanţa (concordanţa obiectiv propus - obiectiv atins) 

 

Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare 

ale progresului şi formularea pe baza lor a unei concluzii finale. Criteriile de evaluare vor fi 

urmărite de către toţi membrii echipei de lucru. Se referă la gradul de atingere a obiectivelor 

propuse, gradul de implicare a factorilor interesaţi, impactul asupra mediului intern/extern, nivelul 

costurilor (finanţe, timp, dotare), oportunitatea diversificării acţiunilor, tipuri de instrumente de 

evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de performanţă: 

1. Chestionare 

2. Fişe de asistenţe la ore 

3. Procese verbale (şedinţe, activităţi etc.) 

4. Rapoarte scrise ale vizitelor şi inspecţiilor din şcoală 

5. Normative de încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, normative de dotare 

6. Catalogul clasei 

7. Condica de prezenţă la ore 

8. Bugetul de venituri şi cheltuieli 

9. Graficul de utilizare a laboratorului 

10. Graficul şedinţelor/lectoratelor cu părinţii 

11. Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice 

12. Portofolii 

13. Registru procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală 

14. Rapoartele semestriale ale cadrelor didactice, diriguiţilor 
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REPERE DE AUTOEVALUARE 

A. CURRICULUM 

 Flexibilitatea schemei orare şi a graficului de instruire practică 

 Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare la clasă 

 Rezultate la examenul de bacalaureat 

 Premii la concursuri şi olimpiade 

 Motivaţie/relaţionare (elevi - profesor, profesor - părinţi, elev - părinţi). 
 

B. RESURSE UMANE 

 Numărul participanţilor la cursurile de formare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar  

 Numărul şi rezultatele obţinute la examenele de grad 

 Calificativele anuale obţinute în conformitate cu atribuţiile din fişa postului 

 Numărul de gradaţii de merit acordate/nr. solicitări 

 Procent promovare la examenele de certificare 

 Procent promovare la examenul de Bacalaureat 

 Numărul participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare 

 Numărul de premii obţinute Ia concursuri şi olimpiade 

 Numărul absolvenţilor încadraţi în muncă/nr. absolvenţi care îşi continuă studiile. 
 

C. RESURSE MATERIALE/ FINANCIARE 

 Starea spaţiilor şcolare 

 Numărul spaţiilor şcolare reamenajate 

 Calitatea lucrărilor de reparaţii 

 Calitatea şi gradul de siguranţă al personalului şi elevilor în şcoală 

 Nivelul încasărilor din venituri 

 Eficienţa şi economicitatea utilizării veniturilor proprii  

 Calitatea şi conformitatea execuţiei financiar-contabile  
 

D. RESURSE COMUNITARE 

 Numărul şi calitatea parteneriatelor locale, judeţene naţionale şi internaţionale. 

 Percepţia şcolii în comunitate (elevi, părinţi, angajatori). 

 Calitatea promovării ofertei educaţionale, consolidării imaginii şcolii (prin târguri de ofertă 

educaţională, cursuri etc.). Şcoala şi mass-media (apariţia în presă, TV, radio). 
 

Se vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte: 

 Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 Modul în care este sprijinită şi încurajată dezvoltarea personală a elevilor 

 Calitatea activităţii personalului didactic 

 Relaţiile cu părinţii 

 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala 
 

 
E. SURSE DE INFORMAŢII  
 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentaţi Părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, procese verbale ale 
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Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageri rapoarte ale celorlalte 

compartimente ale şcolii - secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 PRAI 

 PLAI 

 Date statistice 

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 Rapoarte scrise ale ISMB şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 

 
F. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Tipul activităţii Responsabil monitorizare 

şi evaluare 

Frecvenţa 

monitorizării 

Intocmirea datelor care să sprijine monitorizarea 

ţintelor 

Comisia CEAC Lunar 

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor individuale 

Coordonator comisie CEAC Trimestrial 

Comunicarea acţiunilor în lumina rezultatelor 

obţinute 

Coordonator comisie CEAC Trimestrial 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Comisia CEAC Anual 

Stabilirea metodologiei de evaluat şi a 

indicatorilor de evaluare a impactului asupra 

comunităţii 

Comisia CEAC Anual 

Prezentarea generală a progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Coordonator comisie CEAC Anual 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din PAS. în urma 

evaluarii. 

Coordonator comisie CEAC 

Membrii CEAC 

Anual 
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ANEXĂ 

 

 

 

Oferta educațională în anul școlar 2018-2019 
 

 

NIVEL 

ÎNVĂȚĂMÂN

T 

CLASĂ 

NUMĂR 

DE 

CLASE 

PROFIL SPECIALIZARE RESURSE UMANE 

LICEAL 

IX 4 SERVICII COMERȚ 
ELEVI, CADRE DIDACTICE / 

AGENȚI ECONOMICI 

IX 2 SERVICII 

TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

PUBLICĂ 

ELEVI, CADRE DIDACTICE / 

AGENȚI ECONOMICI 

IX 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 

DUAL 

1 COMERȚ 
COMERCIANT-

VÂNZĂTOR 

ELEVI, CADRE DIDACTICE / 

AGENȚI ECONOMICI 

GIMNAZIAL V 1 
Intensiv 

engleză 
- ELEVI, CADRE DIDACTICE 

 

 

 

 

 


