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STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT 

 

I. CONTEXT 
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Motto: 

,,Idealul educațional al școlii românești vizează 

dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, formarea personalității 

autonome și creatoare.” 
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•DATE DE IDENTIFICARE A INSTITUȚIEI  

•An școlar 2017 - 2018 

 

1. 

•Denumirea instituției școlare: 

•Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” 

 

2. 

•Adresa instituției școlare: 

•București, sector 1, str. Occidentului, nr. 12. 

 

3. 

•Telefon: 021 310 89 58    /   Fax 021 310 89 55 

•E-mail: ctalp2002@yahoo.com    /   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

4. 

•Data înființării: 

•1884 sub denumirea ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII 

 

5. 

•Data constructiei cladirii: 

•1955 

 

6. 

•Conducerea: 

•prof. Cazacu Monica – director 
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ARGUMENT 

Planul de Acțiune al Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,IN 

Socolescu” București, se raportaează la obiectivele prioritare stabilite de direcțiile de acțiune 

ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București, formulate în acord cu proiectele pe 

termen mediu și lung ale Guvernului României și ale Ministerului Educației Științifice, cu 

documentele europene în domeniul educației a căror semnatara este și țara noastră. Într-o 

lume a noului și a schimbărilor, școala trebuie să promoveze incluziunea, valorile și practicile 

societății moderne. Misiunea ei este să orienteze tânăra generație spre împlinirea în viața 

privată și publică. 

Planul de Acțiune al Școlii reflectă strategia educațională a colegiului pe o perioadă 

de 4 ani, ținând cont de strategia educațională la nivel național, local, de evoluția economică a 

orașului în care se află școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieței muncii, de 

factorii care influentează eficiența activității educaționale: 

 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

 Competiția tot mai accentuată între licee și colegii naționale; 

 Schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

 Politica managerială a colegiului și a comunității locale. 

Planul de Acțiune al Școlii reprezintă voința comună a personalului didactic, a 

personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți și 

reprezentanți ai primăriei), fiind elaborat pe baza condițiilor sociale, economice și 

tehnologice, așa cum reies ele din analiza PESTE, precum și a rezultatelor analizei SWOT. 

PAS este documentul care reflectă personalitatea unității de învățământ. Noul PAS 

este construit după evaluarea Planului de Acțiune al Școlii implementat anterior, cu 

viabilitate 2014 – 2018. După cum CTALP și-a propus ca misiune creșterea an de an a 

calității procesului instructiv-educativ, astfel încât să devină un reper în cadrul comunității 

locale, prin noul PAS ne propunem menținerea și, în continuare, dezvoltarea unității de 

învățământ din punct de vedere cantitativ și calitativ. Prin el vom stabili strategia școlii în 

următorii 4 ani, vom fixa țintele strategice pe baza evaluării PAS-ului încheiat, pe baza 

analizei SWOT din care extragem anumite puncte slabe și amenințări. De asemenea, vom 

stabili țintele strategice în funcție de viziune, de misiunea asumata, de resursele umane, 

materiale și financiare existente și / sau estimate. Principiul continuității stă la baza culturii 

organizaționale a colegiului nostru, continuitate susținută atât de rezultatele elevilor, de 

performanțele acestora obținute sub îndrumarea cadrelor didactice, cât și de așteptările 

părinților și ale comunității locale. 

PAS 2018 – 2022 oferă direcția de dezvoltare a instituției de învățământ, precizând 

elementele tuturor domeniilor funcționale: management instituțional, curriculum, resurse 

umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare. 
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CAPITOLUL I. CONTEXTUL 

I.1. Misiunea școlii. Viziunea școlii. 

1. Misiunea școlii: 

Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” are în vedere:  

 formarea și dezvoltarea elevilor astfel încât să răspundă la provocările pieței muncii și 

ale mediului educațional postliceal și universitar; 

 asumarea valorilor democrației europene; 

 dezvoltarea unor atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți. 

 

Viziunea scolii: ,,Non scholae, sed vitae discimus!” (Nu pentru școală, ci pentru viață 

învățăm!) – epistola 106 a lui Seneca cel Tânăr 

 

 

I.2. Profilul actual al colegiului: 

Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” este un nume de 

referință în învățământul bucureștean. 

În mod firesc, Planul de Acțiune al Școlii își propune să consolideze realizările 

inregistrate, să recupereze restanțele și neîmplinirile din perioada anterioară, să contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a școlii prin stabilirea de obiective clare și strategii coerente. 

În același timp, din perspectiva integrării României la Uniunea Europeană Colegiului 

Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” București, trebuie să anticipeze, să 

faciliteze și să contribuie la integrarea învățământului profesional și tehnic românesc în cel 

european, să realizeze formarea de competențe profesionale la standardele europene. 

Politica managerială a colegiului reunește într-o viziune integratoare, politica 

educațională a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București, nevoile comunității, misiunea și valorile școlii, reușitele și 

nevoile de dezvoltare. 

Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” București este o 

unitate de învățământ de prestigiu ce asigură instruirea de specialitate în domeniile: 

construcții, instalații și lucrări publice, matematică informatică și arhitectură. 

Școala noastră a realizat și realizează proiecte menite să întărească dezvoltarea 

cunoștințelor în domeniul pregătirii profesionale, în special vizând anticiparea necesităților în 

materie de deprinderi și nevoi de calificare cerute de piața muncii, de noi metode de pregătire 

și evaluare a acestei pregătiri. 
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Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” funcționează 

într-un singur schimb, învățământ de zi și într-o clădire proprie. 

Calificările profesionale pentru care unitatea de învățământ este autorizată / 

acreditată, sunt urmatoarele: 

 Filiera vocațională, specializarea: Arhitectură, arte ambientale și design - Desenator 

tehnic pentru arhitectură și design; 

 Filiera teoretică, specializarea: Matematică - Informatică 

 Filiera tehnologică, specializarea: Construcții și lucrări publice – Tehnician desenator 

pentru construcții și instalații. 

 

Elevii se pot înscrie la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. 

Socolescu” în învăţământ liceal Nivel 4 zi/seral iar absolvirea ciclului superior al liceului dă 

posibilitatea absolvenţilor să se angajeze pe baza competenţelor dobândite şi certificate, dar şi 

posibilitatea continuării studiilor în învăţământul superior sau în învăţământul postliceal.  

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” dispune de o 

clădire unde se desfășoară precesul instructiv – educativ și o cantină, care în prezent este 

închiriată unei societăți comerciale. 

Toată baza materială de care dispune colegiul în prezent va fi utilizată în vederea 

realizării planului, iar resursele financiare de care beneficiază vor fi utilizate în următorii ani 

pentru: 

 îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării unui proces instructiv – educativ, formativ, 

modern, atractiv, eficient; 

 procurarea în continuare a unor mijloace de învățământ moderne; 

 îmbunătățirea bazei materiale; 

 atragerea și stimularea elevilor pentru a participa la olimpiade și concursuri școlare; 

 creșterea prestigiului unității de învățământ la nivel municipal și național prin activități de 

parteneriat, inclusiv european. 

 

 Cea mai importantă realizare a colegiului o constituie 

dobândirea certificatului ȘCOALĂ EUROPEANĂ în 2018, ceea ce 

atestă profesionalismul întregii echipe de profesori și implicarea 

elevilor și a părinților, alături de comunitatea locală, în viața școlii. De 

asemenea, liceul a continuat inserția europeană prin implementarea 

unor proiecte în acord cu interesul cadrelor didactice spre egalitate, 

nediscriminare, valori pe care le urmăresc atât în procesul didactic sau 

în realitatea comunicării cu elevii în context nonformal. 

 Este important să menționăm interesul profesorilor, al elevilor și al părinților pentru 

derularea proiectului ROSE, subproiectul ÎPS, seriozitatea de care au dat dovadă în primele 

luni de implementare. 
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I.2.1. Scurt istoric al colegiului: 

Cele mai importante momente din existența de peste 130 de ani a acestei instituţii, care şi-a 

păstrat menirea de a forma specialiști cu studii medii în domeniul arhitecturii și constructiilor, 

sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII înființată la inițiativa Societății 
Unirea Constructorilor Români. 1874 

• Se construiește prima clădire a școlii la adresa B-dul Maria, nr. 22 - 28, 
București. 1888 

• Instituție publică, subordonată Ministerului Industriei și Comertului. 1910 

• Instituție publică, subordonată Ministerului Muncii și Ocrotirii Sociale. 1920 

• LICEU DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI CIVILE, subordonat 
Ministerului Educației Naționale.  

•Secția postliceală de Antreprenori în construcții, cu durata de 2 ani. 
1936 

• ȘCOALA MEDIE TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ, sub tutela 
Ministerului Lucrărilor Publice. 1948 

• ȘCOALA TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚIA 
ORAȘELOR (S.T.A.C.O.). 1955 

• COMITETUL DE STAT PENTRU ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII 
ȘI SISTEMATIZARE donează școlii tehnice localul din str. Occidentului 
12, având cămin și cantină. 

1966 

• GRUP ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ ȘI 
SISTEMATIZARE cu ȘCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ DE 
ARHITECTURĂ (decorațiuni interioare, arhitectură, sistematizare, 
topografie, gospodărie comunală și devizieri) și LICEUL 
INDUSTRIAL DE ARHITECTURĂ. 

1971 

• LICEUL INDUSTRIAL DE ARHITECTURĂ devine LICEUL 
INDUSTRIAL NR. 22 (3 clase de construcții și 1 clasă de arhitectură. 1975 
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I.2.3. Exigențele calificărilor oferite: 

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

creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 

 

Exigenţele se vor concretiza prin: 

a) adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică 

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

profesională a elevilor; 

b) dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva 

parteneriatului social şi spiritului antreprenorial; 

c) aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 

dobândite; 

d) asigurarea formării adulţilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

e) întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 

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

profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă; 

f) asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 

 

Până la sfârşitul anului 2022, Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. 

Socolescu” va fi cunoscut pe plan național și european prin: 

 calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale; 

 parteneriate solide cu agenții economici; 

 participare prin educaţie şi instruire la propria educaţie; 

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

procesului de educaţie şi instruire); 

 absolventul şcolii, profesionist și cetățean european, bun cunoscîtor al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulație internațională, al limbajelor tehnice standardizate la 

nivel european; 

 responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 

• GRUPUL ȘCOLAR DE ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE (3 
clase arhitectură, 2 clase topografie, 1 clasă de constructori-finisori și 1 
clasă instalatori. Școala postliceală particulară (decorațiuni interioare, 
urbanism, restaurări de monumente și topografie. 

1991 

• GRUP ȘCOLAR DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE ,,IOAN 
N. SOCOLESCU". 2000 

• COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
,,IOAN N. SOCOLESCU". 2001 
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 managementul performant; 

 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

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

 experienţă educaţională deosebită oferită pentru mediul local şi naţional; 

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

echipă; 

 contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a municipiului 

București; 

 cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; 

 cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

 creşterea cuantumului resurselor financiare atrase; 

 promovarea modelelor de gândire creatoare şi strategice 

 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

 promovarea şi susţinerea activităţii extraşcolare; 

 resurse materiale la nivelul cerințelor și tehnicii de ultimă generație. 

 

1.4. Priorități la nivel național: 

În perioada de referinţă, România trebuie să se racordeze atât la Politica de Coeziune 

a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la realizarea cărora are 

propria contribuţie.  

Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru 

legislativ constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele 

educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de 

cunoaştere.  

Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea 

educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională 

mai flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative 

educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului 

disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi 

corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.  

 

Programul Naţional de Reformă a avut în vedere urmatoarele ţintele naţionale: 

1. Reducerea ratei de abandonului şcolar timpuriu. Ca atare, traiectoria proiectată a ratei de 

părăsire timpurie a sistemului educaţional ar fi de la 16.3 în 2010 la 11.3 în 2020. 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator % 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 

Măsurile - cheie pentru atingerea acestei ţintei naţionale sunt:  

 extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  
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 asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajate ( derularea programelor: Bani de liceu; Rechizite şcolare; Euro 200; ROSE 

etc.) 

 susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă şi Şcoala de după şcoală. 

 revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar, precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire 

profesională. 

 dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a şcolii post-liceale și 

profesionale. 

 

2. Creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar de la 17.61% în 2010 la 22.17% în 

2015, respectiv la 26.7% în 2020. 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Indicator % 17,61 18,41 19,4 20,25 21,3 22,17 26,7 

 

Dintre măsurile - cheie pentru atingerea acesteia amintim: 

 descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea acestora cu 

calificările de pe piaţa muncii prin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în 

Învăţământul Superior (CNCIS) şi racordarea acestuiala Cadrul European al 

Calificărilor în Învăţământul Superior (EHEQF).  

 adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui Studiu 

naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul 

superior, operaţionalizarea Registrului Matricol Unic şi prin implementarea unor proiecte 

POSDRU de formare a cadrelor didactice şi studenţilor în scopul dobândirii de 

competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă, având ca insituție responsabilă MEN; 

 acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani pe care 

doresc să-i specializeze; 

 elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru absolvenţii care 

acceptă, prin contract, să-şidesfăşoare activitatea profesională în domeniul în care s-au 

pregătit, pentru o perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural sau în zone defavorizate cu 

ministerul de resort ca instituție responsabilă; 

 sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse,prin 

operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţişti creşterea cu 20% până în 2013 a 

cifrelor de şcolarizare pentru şcolile post-liceale şi studiile universitare de licenţă. 

Instituţie responsabilă: MEN. 

 

Pe baza recomandărilor Strategiei Comisiei Economice ONU pentru Europa, România 

a elaborat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, care detaliză obiectivele și 

direcțiile de acțiune specific educației. Educaţia şi formarea profesională – Orizont 2020 îşi 
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stabileşte ca obiectiv naţional Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale.  

Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere, sub rezerva elaborărilor şi 

fundamentării ulterioare, următoarele direcţii strategice de acţiune:  

 Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi 

redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru 

Cadrul Naţional al Calificărilor; 

 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul 

cunoaşterii, şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în 

condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;  

 Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor 

umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi 

anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor 

sociale şi personale.  

 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 

dobândite în contexte non-formale sau informale; 

 Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional national; 

 Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din 

învăţământ; 

 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a 

dobândi inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa 

muncii din Uniunea Europeană.  

 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi 

nevoilor elevilor/studenţilor implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; 

spiritul de responsabilitate faţă de problemele globale comune; respect faţă de valorile 

universale, multiculturalitate şi specificul identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi 

(auto)interogarea continuă.  

 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, 

cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile 

defavorizate.  

 Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte 

europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele 

reprezentative la nivel european şi international. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea       

profesională- Orizont 2030, îşi stabileşte ca obiectiv naţional Situarea sistemului de 

învăţământ şi formare profesională din România la nivelul performanţelor superioare din 

UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale 

oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu 

dizabilităţi. 
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           Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere următoarele direcţii strategice de 

acţiune: 

 Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în 

ansamblul politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice care au fost 

stabilite, în linii generale, în anul 2009, se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe 

evaluarea comparativă a rezultatelor obţinute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru 

orizontul 2030 fiind anul 2019. 

 

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la 

studiile post-doctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea 

profesională iniţială şi continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de 

calitate, va fi obiectivul principal. Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar 

formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea 

abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a învăţa şi de 

acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un spectru 

larg de domenii. 

 

 Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, 

precum şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de 

raportare la reperele de performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai 

bune practici existente pe plan mondial. 

 

 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale. 

 

 

1.5. Priorități și obiective la nivel regional: 

Regiunea București – Ilfov 

Municipiul  Bucureşti este situat în sud-estul ţării, în partea centrală a 

Câmpiei Române, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 

km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. Are o suprafaţă de 

228 km pătraţi (0,8 % din suprafaţa României), din care suprafaţa 

construită este de 70 %. 

Astăzi oraşul este un amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern, oriental şi 

occidental, fapt care îi dă pe de o parte aspectul unei metropole eclectice şi neorânduite, 

conferindu-i, pe de altă parte, originalitate şi farmec. Municipiul Bucureşti cuprinde şase 

sectoare administrative; el este cea mai mare aglomerare urbană din România, densitatea 

mare a populaţiei şi concentrarea serviciilor şi activităţilor economice. 

Existenţa oportunităţilor economice în regiunea Bucureşti – Ilfov face ca numărul real 

al populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa 

capitalei ţării în centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a 
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forţei economice şi a concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. 

Puterea de polarizare a capitalei iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative.  

Analiza datelor statistice privind populaţia, poziţionează România printre ţările de 

mărime medie în cadrul Uniunii Europene (concluzie pe baza ponderii de cca. 4,4% a 

populaţiei României din totalul celor 27 de ţări membre ale UE). În domeniul resurselor 

umane, potenţialul demografic oferă elementele de referinţă pentru compararea mărimii 

resurselor de muncă, populaţiei şcolare etc.  

În municipiul Bucureşti, ca şi în regiunea Bucureşti-Ilfov se constată că prognoza 

populaţiei în grupa de vârstă 0 – 14 ani este îngrijorătoare, acest segment fiind într-un declin 

constant, în schimb, numărul persoanele de 65 ani şi peste va fi din ce în ce mai mare. Astfel, 

conform studiului realizat de INCSMPS în anul 2003, varianta medie,  se pare că populaţia 

din grupa de vârstă 65 şi peste va înregistra o creştere de 25,7% până în anul 2025 faţă de 

anul 2009, pe când cea din  grupa  de  vârstă  0 - 14 ani va avea un regres de aproximativ 

16,2%. 

 

 
 

Pentru reţeaua şcolară în municipiul Bucureşti, în vederea diminuării efectelor 

scăderii populaţiei şcolare şi pentru consolidarea poziţiei şcolilor în cadrul comunităţii, 

trebuie realizată o strategie pentru implicarea şcolilor şi în furnizarea de alte servicii în 

folosul comunităţii, de diversificare a grupurilor ţintă şi a ofertei de servicii, de implicare 

activă pe piaţa formării adulţilor, în colaborare cu întreprinderile şi alte organizaţii 

relevante pentru dezvoltarea judeţului. Aceasta strategie are in vedere următoarele aspecte: 

 corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi (calificări/ niveluri de 

calificare) obţinute prin  sistemul de educaţie şi formare profesională şi cu prevederile 

viitorului cadru naţional al calificărilor; 

 colaborarea între instituţiile din educaţie şi formare profesională, universităţi şi 

alte organizaţii specializate, vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a 

competenţelor şi alte informaţii utile privind formarea profesională; 

 adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii. 

Pe baza analizelor din PLAI 2012-2020, CLDPS Bucureşti apreciază stabilirea 

următoarelor priorităţi, secondate de obiective măsurabile detaliate în planul de acţiune: 
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PRIORITATEA 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 

Obiective specifice: 

1.1 Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al unităţilor de 

învăţământ în vederea identificării nevoii de formare. 

1.2  Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe piaţa 

muncii din capital. În regiunea București – Ilfov au fost identificați parteneri economici, 

instituții publice și de învățământ care si-au exprimat interesul de a angaja absolventi cu 

studii medii in domeniul conservarii si restaurarii bunurilor publice. 

1.3 Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la cursuri de 

formare profesională continua. 

 

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în 

vederea atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

Obiective specifice: 

2.1 Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul 

unităţilor cu învăţământ gimnazial din capitală. 

 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiective specifice: 

3.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT. 

3.2 Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în vederea 

creşterii calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform 

normelor în vigoare. 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a 

resurselor umane din unităţile şcolare IPT din capitală 

Obiective specifice: 

4.1 Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare 

profesională. 

4.2 Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de 

activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare. 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi 

orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

Obiective specifice: 

5.1 Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi 

orientare în vederea alegerii traseului profesional. 
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CAPITOLUL II. ANALIZA NEVOILOR 

II.1. Analiza mediului extern 

II.1.1. Profil demografic 

În Uniunea Europeană, România este pe locul al treilea în rândul statelor cu cel mai mare 

declin demografic. Statisticile oficiale au demonstrat clar pentru perioada 1990-2017 tendințe 

noi, necunoscute în istoria demografică a României. Populația s-a redus cu 13% din 1990 

până în prezent. Scăderea populației României din perioada 1992 - 2017 are la bază trei cauze 

importante și anume:  

 migrația internatională, care a condus la o scădere constantă a populației României (a 

avut un vârf al emigratiei în anul 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, de 544.000 

persoane) 

  planning-ul familial, prin diversele lui forme, a determinat reducerea constantă a 

numărului anual de nașteri pe parcursul perioadei de tranziție (numărul de nașteri din anul 

2017 a fost cu 28% mai mic decât cel din anul 1992). 

  soldului negativ al creșterii naturale 

 îmbătrânirea demografică. Aceasta este un proces ireversibil, care se desfășoara rapid în 

țară datorită scăderii de lungă durată a natalității și a emigrării multor persoane tinere. 

Proporția persoanelor vârstnice în societatea românească, creșterea vârstei medii, sporirea 

„presiunii” populației vârstnice asupra populației adulte – tendința evidențiată de 

creșterea constantă a numărului de pensionari – confirmă amploarea și viteza îmbătrânirii 

demografice. 
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Potrivit unui raport realizat de ONU, în România, numărul locuitorilor se va diminua 

cu până la 22,1% în următorii 35 de ani, situându-se pe locul al doilea în clasamentul mondial 

al țărilor cu cea mai mare rată de scădere a populatiei până în 2050. 

Efectele declinului demografic se vor manifesta cu o forță incredibilă după 2020 în 

România. Comparativ cu 1989, generațiile care vor ajunge în 2025-2030 la vârsta căsătoriei 

scad cu 40% si evident că numărul de copii va scădea si el dramatic după 2025-2030. Va 

scădea cu cel puțin 1/3 populația școlară a României, fapt care va determina o serie de 

consecințe negative în învățământul românesc, imposibil de evitat. 

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.).  

 

Ponderea populaţiei rezidente în profil teritorial pe grupe mari de vârstă în total populaţie 

Sursa: INS  

Macroregiuni 

/judete 

2012 (procente) 2015 (procente) 

 0-14 ani 15-64 ani 65 ani şi peste 0-14 ani 15-64 ani 65 ani şi peste 

Total ţară 15,8 68,0 16,2 15,5 67,3 17,2 

Regiunea  13,3 72,6 14,1 14,0 71,0 15,0 

Ilfov 17,0 70,3 12,7 16,8 70,3 12,9 

Bucureşti 12,5 73,1 14,4 13,3 71,2 15,5 

 

 

 
Sursa: INS  

 

  Populația școlară. Învăţământul liceal. 

Populaţia şcolarǎ a României în perioada 2016-2017 a reprezentat 72,1% din 

populaţia de vârstă şcolarǎ. Analiza demografică dezvăluie o scădere evidentă a populaţiei 
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şcolare, cu efecte pe termen lung şi mediu asupra sistemului de învăţământ, populaţia şcolară 

scăzând, în medie, cu aproximativ 2,7-5% în fiecare an şcolar. 

În învăţământul liceal au studiat 650,8 mii elevi , cu 3,4% mai puţin comparativ cu 

anul şcolar precedent. Din totalul populaţiei şcolare, ponderea elevilor înscrişi în 

învăţământul liceal a fost de 18,1%. Comparativ cu anul şcolar anterior, cele mai 

semnificative diminuări ale populaţiei şcolare s-au înregistrat în învăţământul liceal (-22,8 

mii elevi, respectiv -3,4%), respectiv în învățământul postliceal și de maiștri (-5,8 mii elevi, 

respectiv -5,8%), iar cea mai mare a fost în învăţământul profesional (15,7 mii elevi, 

respectiv 22,9%). 

 

Populaţia de vârstǎ şcolarǎ şi populaţia şcolarǎ, pe vârste şi sexe în anul şcolar 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS  

 

În liceele din filiera teoretică au studiat 49,5% din numărul total al elevilor cuprinşi 

în învăţământul liceal, iar 42,7% dintre aceştia au studiat în liceele din cadrul filierei 

tehnologice. 

În cadrul filierei tehnologice, 44,3% dintre elevi au fost cuprinşi în liceele cu profil 

tehnic şi 38,8% în liceele cu profil servicii. 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 19 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Ponderea elevilor care au optat pentru profilurile din filiera vocaţională a fost de 

7,8%, iar în cadrul acesteia, ponderile cele mai mari se remarcă pentru elevii înscrişi la 

profilul sportiv (33,2%), la profilul artistic (28,0%) şi la cel teologic (18,1%). 

Populaţia municipiului București se regăşeşte de asemenea într-un declin accentuat, 

iar în mod deosebit, populaţia de vârstă şcolară are o scădere accentuată. Acest aspect, în 

corelare cu îmbătrânirea 

populaţiei, va conduce la asumarea 

de măsuri coerente de raţionalizare 

a reţelei şcolare pentru a răspunde 

provocărilor şi din perspectiva 

corelării cu cerinţele pieţei şi din 

cea a folosirii eficiente a resurselor 

umane şi materiale. 

Astfel, pentru municipiul Bucureşti se prognozează reduceri 

semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005) în grupa 

de vârstă 15 - 24 ani cu 45,2% până în anul 2015 şi cu 

37,5% până în 2025.  

  

 

Sursa: „Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din municipiul 

Bucureşti în perioada 2005-2025", realizată pe baza  prognozei INS.  

 

Proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică 

pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă a vârstei de 

mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce 

la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în 

atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară . 

Municipiul Bucureşti cuprinde cea mai vastă reţea şcolară la nivel național, populaţia 

şcolară a Capitalei reprezentând aproximativ 10% din totalul preşcolarilor şi elevilor din 

România. Evoluția numărului de elevi înscriși în anii școlari 2016-2017 și 2017-2018 din 

învățământul de masă este prezentat în diagramele următoare: 

 

După cum se poate observa din 

figura alăturată, populaţia şcolară 

prognozată pentru grupa de vârstă 

15 - 24  ani este în scădere de la 

24,9 mii persoane cât era în 2005 la 

20,9 mii persoane în 2025. 
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Sursa: ISMB 
 

 

Sursa: ISMB 
 

             Datele statistice oficiale arată că în 

perioada 2016-2018 în municipiul 

București, numărul de elevi înscriși la  filiera vocațională și tehnologică este în scădere:  

                                                                                                                                                        Sursa: ISMB  
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Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru  ÎPT: 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Declinul  demografic general Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 

resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman 

Reducerea naturală      

prognozată a populaţiei tinere 

Pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată 

Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă 

tinere de a participa la forţa de muncă regională 

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – 

acţiuni de planificare a ofertei educaţionale, de informare, 

orientare şi consiliere 

 Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în 

şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces 

Colaborarea şcolilor în reţea: o ofertă cuprinzătoare şi 

diversificată  

 eliminarea paralelismelor nejustificate  

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă 

Fenomenul de îmbătrânire Nevoi sporite de personal calificat pentru asistență sociala și 
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demografică medicală 

Ponderea ridicată a populației 

feminine 

Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină, 

programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie 

Ponderea semnificativă a 

populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate 

de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul 

diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale, 

educaţie în sprijinul conservării şi valorizării 

patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale din 

mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural. 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală,soluţii pentru asigurarea accesului egal 

la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru 

grupurile etnice dezavantajate 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 ani) 

active 

Nevoi crescânde de formare continuă 

Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de 

formare pentru adulţi 

 

II.1.2. Profil economic 

Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare economică a României. 

Comerţul, activităţile de depozitare, distribuţie, administraţie, construcţii au avut o evoluţie 

rapidă, astfel încât regiunea se distanţează ca nivel de dezvoltare de celelalte regiuni. 

Structura economică a regiunii reflectă, de asemenea, funcţiile de servicii ale capitalei 

ţării, în timp ce construcţiile, transportul, educaţia, cercetarea şi sectorul TIC sunt cele mai 

importante sectoare ale regiunii contribuind la creşterea competitivităţii şi potenţialului de 

dezvoltare. Oportunităţile cheie sunt oferite de posibilitatea integrării educaţiei, cercetării, 

inovării şi afacerilor pentru îmbunătăţirea inovării în activităţile economice, folosind 

resursele umane calificate şi bine pregătite. 

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 

Se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi construcţiilor, în paralel cu scăderea 

ponderii sectoarelor 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.  

Tendințe ale economiei regiunii, conform datelor INS: 

 Dinamica PIB şi productivitatea muncii reflectă impactul crizei globale asupra 

economiei naţionale, oportunităţile şi provocările pentru sistemul de educaţie şi formare 

profesională. România figurează în anuarul statistic pe 2015 al Uniunii Europene ca fiind 

țara cu cele mai mari contribuții relative la formarea valorii adăugate brute (VAB) în 

economie din partea industriei, agriculturii și construcțiilor, simultan cu cea mai redusă 

contribuție din partea sectorului public (administrație, apărare, învățământ, sănătate și 

asistență socială etc.). 

 Cercetarea-dezvoltarea a înregistrat o scădere de 15,23% la nivelul municip Bucureşti. 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 23 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

 Construcțiile au avut o tendinţa de creştere, atât la nivelul numărului de salariați, cât și al 

producției. 

 Serviciile ocupă o pondere importantă în economia municipiului București, fiind în 

creștere față de alte sectoare economice. 

 Comerţul are potenţial mare de creştere în viitor. 

 Transport, depozitare şi comunicaţii: se pune accentul pe noile tehnologii în telefonia 

fixă şi mobilă care antrenează schimbări în conţinutul unora dintre calificările necesare 

în domeniu (ex. competenţele IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine). 

 Agricultura este un sector neglijabil la nivelul capitalei ca pondere de numai 0,1%, faţă 

de media regională de 0,3% şi de cea naţională de 8,8% la nivelul anului 2008. 

 Mediul: nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului.  

 

Evoluția principalilor indicatori economico - sociali 

în regiunea BUCUREȘTI - ILFOV 

 Total 

regiune 

Hudetul 

Ilfov 

Municipiul 

Bucuresti 

2015    

Creșterea reală a PIB 6,2 9,3 5,9 

PIB/Locuitor (euro) 19142 9869 21337 

Numărul mediu de salariați 3,6 7,1 3,1 

Rata șomajului înregistrat - % 1,8 1,2 2,0 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 2645 2267 2696 

Câștigul salarial mediu net lunar 10,2 8,6 10,4 

2016    

Creșterea reală a PIB 5,4 5,4 5,4 

PIB/Locuitor (euro) 20383 10212 22878 

Numărul mediu de salariați 2,4 3,2 2,3 

Rata șomajului înregistrat - % 1,6 1,1 1,7 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 2880 2478 2936 

Câștigul salarial mediu net lunar 8,9 9,3 8,9 

2017    

Creșterea reală a PIB 5,0 5,3 5,0 

PIB/Locuitor (euro) 21789 10656 24612 

Numărul mediu de salariați 3,8 5,4 3,6 

Rata șomajului înregistrat - % 1,5 1,1 1,7 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 3139 2656 3207 

Câștigul salarial mediu net lunar 9,0 7,2 9,2 

2018    

Creșterea reală a PIB 5,2 5,7 5,2 

PIB/Locuitor (euro) 23329 11204 26490 

Numărul mediu de salariați 3,7 5,2 3,5 

Rata șomajului înregistrat - % 1,4 1,2 1,7 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 24 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 3425 2906 3499 

Câștigul salarial mediu net lunar 9,1 9,4 9,1 

2019    

Creșterea reală a PIB 5,4 5,8 5,4 

PIB/Locuitor (euro) 24906 11720 28447 

Numărul mediu de salariați 3,8 5,3 3,6 

Rata șomajului înregistrat - % 1,4 1,2 1,6 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 3706 3164 3784 

Câștigul salarial mediu net lunar 8,2 8,9 8,2 

2020    

Creșterea reală a PIB 5,4 5,8 5,3 

PIB/Locuitor (euro) 26463 12252 30379 

Numărul mediu de salariați 3,7 5,2 3,5 

Rata șomajului înregistrat - % 1,3 1,2 1,6 

Câștigul salarial mediu net lunar – lei/salariat 3969 3372 4057 

Câștigul salarial mediu net lunar 7,1 6,6 7,2 

Sursa:Prognoză INS 

 

II.1.3. Piața forței de muncă 

Principalele constatări desprinse din studiile privind dinamica pieței muncii la nivel național: 

Potrivit Balanţei Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2017, populaţia active civilă era de 

8735.8 mii persoane, reprezentând 44.5% din populaţia rezidentă a ţării (19.64 milioane 

personae).  

Populaţia ocupată civilă era de 8317.6 mii persoane, din care salariaţi 5223.8 mii persoane. 

Cei mai mulţi salariaţi lucrau în sectorul serviciilor (3241.7 mii persoane) iar în industrie şi 

construcţii erau ocupate 1857.7 mii persoane. În agricultură, silvicultură şi piscicultură erau 

ocupate 124.4 mii persoane. În 2017, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 

ani) a fost de 65.3% având valori mai ridicate pentru bărbaţi  (73.3% faţă de 57.2% pentru 

femei). 

Rata şomajului BIM, calculată de către Institutul Naţional de Statistică, conform definiţiei 

Biroului Internaţional al Muncii,în luna decembrie 2017 a fost de 4.6% 

Rata şomajului înregistrat, calculate de ANOFM,la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 

4%, fiind înregistraţi 351.1 mii şomeri. La sfârşitul lunii decembrie 2017, regiunile statistice 

cu cele mai ridicate rate ale şomajului înregistrat au fost Sud-Vest (7.2%) şi Nord-Est (5.8%). 

Regiunile cu cele mai scăzute niveluri ale ratei şomajului au fost Bucureşti (1.1%) şi Vest 

(2.6%).  

Din punct de vedere administrativ România este împărţită în 8 regiuni: Nord-Vest, 

Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia şi Vest. Acestea 

prezintă anumite particularităţi în ceea ce priveşte structura lor economică, ceea ce face ca 

anumite sectoare să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea lor. În regiunile Nord-Est şi Sud-

Vest o pondere mare a populaţiei este ocupată în activităţi agricole. Populaţia civilă este 

ocupată în special în industrie şi construcţii în regiunile Vest şi Centru iar în servicii, în 
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regiunile Centru, Vest şi Bucureşti-Ilfov. De asemenea, sunt regiuni cu un potenţial turistic 

important (zona Bucovinei în regiunea Nord – Est, litoralul şi Delta Dunării în regiunea Sud – 

Est, etc.), evoluţiile economice ale acestora fiind influenţate şi de nivelul de utilizare al 

acestui potenţial.  

Regiunea de dezvoltare București-Ilfov este prima regiune a României în funcție de 

numărul de salariați, cu peste 1,302 mii de contracte de muncă, reprezentând 26,35% din 

forța de muncă a României. Principalele industrii angajatoare din RBI aparțin sectorului 

serviciilor, respectiv: comerțul, activitățile de protecție și pază, intermedierile financiare, 

construcțiile și consultanța pentru afaceri și management. 

 

 

Se observă că, dintre cele nouă grupe de personal analizate, primele trei ca importanță 

integrează peste 55% din totalul contractelor de muncă, respectiv: specialiști în diverse 

domenii de activitate (26,53%), lucrători în domeniul serviciilor (16,15%) și tehnicieni și alți 

specialiști din domeniul tehnic (12,91%). 
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Tehnicieni și Funcționari 

Lucrători 
alți specialiști administrativi calificați în 
din domeniul 

 

8% 
 

  agricultură, 
tehnic 

    

    silvicultură și 
13% 

    

    pescuit 
     

     0% 

     Lucrători în 

Specialiști în 
    domeniul 
    serviciilor 

diverse     16% 
domenii de    Membrii ai corpului 
activitate    legislativ, ai executivului, 

27%    înalți conducători ai 

Operatori la    administrației publice, 
   

conducători și funcționari 
instalații și mașini,    

    

superiori 11% 
asamblori de     

     

mașini și 
Muncitori 

 
Muncitori calificați 

echipamente  

  și asimilați 8% 
7% necalificați 10% 

 

    
 

Structura forței de muncă a Regiunii București-Ilfov 
  

 

Pot fi identificate o serie de particularități care diferențiază în mod semnificativ piața 

muncii. În primul rând se constată faptul că regiunea București-Ilfov este singura regiune din 

România în care principalul domeniu angajator este reprezentat de sectorul comercial. Mai mult 

decât atât,această regiune prezintă cea mai mare eterogenitate în ceea ce privește piața muncii, prin 

prisma faptului că aceasta este foarte fragmentată, mai mult de o treime revenind unor domenii de 

activitate care abordate individual se situează sub 7% din numărul total de contracte de muncă 

înregistrate. 
 

 

Inserția absolvenților în învățământul superior 

Promoția 2016 - 2017: 

Speciali- 

zarea 

Nr. elevi 

promovați la 

examenul de 

bacalaureat 

Nr. elevi admiși 

La facultăți de profil 

Procent Nr. elevi 

admiși la 

facultăți cu 

alt profil 

Procentul 

tuturor 

absolvenților 

admiși 

Arhitec- 

tură 

44 23, din care: 

-18 admiși la Universitea de 

Arhitectură și Urbanism Ion 

Mincu; 

-1 admis la Universitatea 

Națională de Arte, Facultea 

de Design; 

-2 admiși la Universitatea 

Spiru Haret, Facultatea de 

52,27% 4, din care: 

-2 admiși la 

Universitatea 

Româno-

Ame-ricană 

(Drept) 

-1 admis la 

Universitatea 

București 

61,36% 
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Arhitectură; 

-1 admis la Universitatea 

Tehnică de Construcții 

București; 

-1 admis la Universitatea de 

Stiințe Agronomice și 

Medicină Veterinară, 

specializarea peisagistică. 

(Drept) 

-1 admis la 

Universitatea 

Dimitrie 

Cantemir 

(Relații 

Internaționale) 

Matema- 

tică – In- 

formati- 

că 

8 5, din care: 

-2 admiși la Universitatea 

Politehnică București; 

- 2 admiși la Facultatea de 

Informatică, Universitatea 

Spiru Haret 

-1 admis la Universitatea 

Titu Maiorescu, Facultatea 

de medicină. 

62,5%   

 

 

Promoția 2017 - 2018 : 

Speciali- 

zarea 

Nr. elevi 

promovați la 

examenul de 

bacalaureat 

Nr. elevi admiși 

La facultăți de profil 

Procent Nr. elevi admiși 

la facultăți cu alt 

profil 

Procentul 

tuturor 

absolvenților 

admiși 

 

Arhitec- 

tură 

 

53 

21, din care: 

-18 admiși la Universitea 

de Arhitectură și 

Urbanism Ion Mincu; 

-1 admis la Universitatea 

Tehnică de Construcții 

București; 

-2 admiși la facultăți de 

profil din Danemarca, 

respectiv Olanda 

 

39,62% 

9, din care: 

-5 admiși la 

Universitatea 

București (Litere, 

Limbi și Litera-

turi Străine,Geo-

grafie, Geologie 

și Geofizică) 

-1 admis la 

Universitatea 

Politehnică 

București 

(Transporturi); 

-3 admiși la 

Universitatea 

Româno-

Americană(Drept, 

Management, 

Educație fizică și 

kinetoterapie) 

 

56,60% 
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Matema- 

tică – In- 

formati- 

că 

 

8 

6, din care: 

-3 admiși la Universitatea 

Politehnică București; 

- 2 admiși la Academia 

de Studii Economice 

București; 

-1 admis la Universitatea 

Tehnică de Construcții 

București; 

 

75% 

 

- 

 

 

75% 

Informațiile referitoare la admitere au fost preluate de pe site-urile facultăților. 

 

 

II.1.4. Analiza PESTEL 

Când ne referim la mediul extern, avem în vedere următorii factori: legislativi, economici, 

socio-culturali, demografici şi factorii contextuali ai organizaţiei educaţionale. Activitatea 

oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, 

economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de 

conjunctura politică şi de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, 

de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii 

Europene. Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi 

necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 

instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea, este necesară o 

radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, 

pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice Planul de Actiune al Scolii în 

scopul maximizării rezultatelor. 

 

1. MEDIUL POLITIC 

Politica națională în domeniul educației vizează consolidarea rolului şcolii ca principală 

instituţie de educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local este orientată spre 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare între organizația noastră școlară și oficialități sau alte 

instituții locale cu scopul descentralizării şi flexibilizării activităţilor educaționale. În acest 

sens se remarcă următoarele aspecte: 

 contextul actual politic al României, ca membră a Uniunii Europene, asigură 

mobilitatea cadrelor didactice în spatiul european, și nu numai, reflectată în 

deschiderea oferită școlilor de către MEN de a accesa programe specifice nevoilor de 

dezvoltare ale resurselor umane și financiare;   

 cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ – Stategiile Naționale ale Ministerului Educaţiei Naţionale 

cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, educaţie şi formare 

profesională, oferta educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, învățare pe tot 
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parcursul vieții, învățământ terțiar (proiectul ROSE), diversitate culturală, reducerea 

părăsirii timpurii a școlii, standarde europene; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi 

consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor 

programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi 

manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului);  

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la 

standardele europene şi internaţionale; 

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru 

dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului 

preuniversitar: PHARE, PRIS (Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Şcolare), 

„Campusuri Scolare”;  

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ 

prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene 

- programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente 

sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (Sistem Educaţional Informatizat);  

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi – Programul 

guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea burselor pentru 

elevii capabili de performanţă  

  existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a 

programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale 

 în domeniul politicilor curriculare au fost finalizate variantele revizuite ale Planului-

cadru pentru învățământul liceal teoretic 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 

potenţialul unităţilor de învăţământ  

 existența unui anumit nivel de discontinuitate în aplicarea  măsurilor de reformă 

datorită alternanței echipelor de guvernare 

 

2. MEDIUL ECONOMIC 

 Economia românească se îndreaptă către o criză acută pe piața forței de muncă, numărul 

salariaților și gradul de profesionalizare înregistrând o scădere în ultimii ani, fenomen 

care s-ar putea accentua în viitor.  

 Factorii cu influenţă majoră asupra pieţei imobiliare autohtone în 2018 au fost evoluţia 

ROBOR şi creşterea – deopotrivă – a cererii şi a preţurilor. 

 Au apărut însă numeroşi factori care au erodat cererea, iar vânzările de locuinţe, din 

perspectiva volumului, au început să scadă după jumătatea anului. Începând din iulie 

numărul tranzacţiilor a fost în scădere şi a fost unul dintre anii în care septembrie 2018 a 

fost sub august în ceea ce priveşte vânzările de locuinţe.  
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 Serviciile ocupă o pondere importantă în economia municipiului București, fiind în 

creștere față de alte sectoare economice. 

 Pentru 2019, se preconizează o majorare a PIB în Bucureşti cu 5,1% (faţă de 5,3% în 

prognoza de primăvară), un PIB/locuitor de 28.886 euro, o creştere a numărului de 

salariaţi cu 3,2%. 

 Indicatorii economici arată o rată a șomajului la nivelul Bucureștiului în scădere în ultimii 

ani de la 1.4 la 1.3 în 2018, și prognozat 1.2 în 2019. 

 În decembrie 2018, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut faţă de anul 2017, ca serie 

brută cu 4,1%. 

 Gestionarea eficientă a bugetului local. 

 Atragerea de resurse extrabugetare. 

 Identificarea de parteneri reali pe piața muncii. 

 

3. MEDIUL SOCIAL 

 Bucureștiul este un mediu dinamic, aproximativ 8.100 de locuitori pe km
2
  și aproximatic 

800.000 de persoane tranzitează zilnic orașul ceea ce crează presiune asupra mediului 

educațional. 

 Potențialul intelectual și cognitiv al elevilor este bun și foarte bun. 

 Multe dintre familiile din care provin au probleme grave (orfani, copii la limita sărăciei, 

familii dezorganizate, familii cu fenomene de violență domestică sau cu expunere la 

mediu infracțional). 

 Nevoia de a implementa programe sociale care să schimbe motivațiile elevilor. 

 Număr de elevi în scădere din cauze demografice, economice și de imagine a școlii. 

 Se constată la nivel naţional orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre 

liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, desi conform PLAI, domeniul lucrarilor 

publice este unul din cele opt domenii care inregistreaza o crestere a cererii de forta de 

munca.  

 

4. MEDIUL TEHNOLOGIC 

 Nevoia de sprijin pentru a dezvolta baza matereială a școlii prin completarea stocului de 

calculatoare cu unități performante pentru Arhitectură și Informatică; licențe Cad 

 Școala este dotată cu tablă smart, videoproiectoare şi acces la internet. 

 Majoritatea profesorilor folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale 

educaţionale de pe internet şi comunică cu ajutorul emailului. 

 

5. MEDIUL ECOLOGIC  

 Conform datelor oficiale, Municipiul București se află printre cele mai poluate centre 

urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicați atât în ceea ce privește calitatea 

aerului, a apei și a solului, fapt ce are un rol important asupra stării de sănătate a 

beneficiarilor (statistică Ministerul Mediului) In Bucureşti valorile-limită zilnice au fost 
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depăşite în mod constant încă de la momentul în care dreptul UE a devenit aplicabil 

României, iar în 2016 valorile au fost depăşite pentru o perioadă de 38 de zile. 

 Un raport al Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului (ANPM) privind calitatea aerului, 

în anul 2017 s-au înregistrat mai multe depăşiri ale valorilor limită sau ţintă pentru dioxid 

de azot, particule în suspensie (PM 10, PM 2.5), ozon şi benzen, 

 Un număr de 15 senzori amplasaţi în Bucureşti şi Ploieşti înregistrează permanent, din 1 

octombrie 2018, nivelul poluanţilor din aer, iar datele sunt disponibile publicului pe site-

ul https://airly.eu/map/en/ sau în aplicaţia Airly pentru smartphone. 

  Specialiştii avertizează şi asupra faptului că şi copiii cu vârsta mai mică de 15 ani 

inhalează mai mult aer, şi în consecinţă mai mulţi poluanţi. Aceştia respiră mai repede 

decât adulţii şi mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. 

 Studiile de specialitate relevă faptul că speranța de viață a bucureștenilor este, în medie, 

cu cinci ani mai mică în comparație cu media la nivelul țării. Între cauzele acestei situații 

se află și dispariția a 60% dintre spațiile verzi (Ministerul Sănătății) 

 Dezvoltarea legislației pentru mediu și a legii voluntariatului 

 Prezența unor parteneri care derulează acțiuni de responsabilizare a elevilor (RoRec și 

programul „Patrula de reciclare”, la care școala noastră a luat locul I pe sectorul 1) 

 Eticheta ecologica europeana identifica performanta de mediu a unui produs sau serviciu, 

bazata pe analiza ciclului de viata. Criteriile care stau la baza acordarii etichetei ecologice 

europene incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si a 

sanatatii populatiei precum si reciclarea produselor. 

 Eticheta ecologica europeana: promoveaza conceperea, comercializarea si utilizarea 

produselor/serviciilor care au impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de 

viata  

 atesta calitatea utilizarii unui produs/serviciu si calitatea sa ecologica  

 are un caracter selectiv - prin nivelul lor de exigenta, criteriile de etichetare ecologica 

garanteaza o selectivitate a produselor/serviciilor. are un  

 caracter dinamic si evolutiv - este atribuita pentru o perioada determinata are un caracter 

voluntar. 

 

6. MEDIUL LEGISLATIV 

 Adaptare continuă a sistemului legislativ românesc la cel european 

 Includerea Arhitecturii în filiera vocațională, alături de arte și faptul că nu se studiază 

temeinic științele exacte constituie probleme majore pentru orientarea profesională a 

elevilor noștri 

 Există un mediu legislativ, la nivel național și european care guvenează învățământul: 

a) Legea Educaţiei Naţionale 1/2011; 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preunivesitar; 

c) Regulamentul de ordine interioară; 

d) Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în vigoare. 
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e) Activităţile implementate de către şcoală s-au desfăşurat în conformitate cu legile care 

guvernează învăţământul, cu ordinele şi notificările MECTS, ale Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului București. 

 

 

II.2. Analiza mediului intern 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu” înregistrează, în anul 

școlar 2017 – 2018, un număr de 20 de clase distribuite într-un schimb. Efectivul total de 

elevi înscriși la începutul anului școlar a fost de 525 de elevi, în creștere față de anii școlar 

anteriori, ceea ce evidențiază o unitate de învățământ dinamică, în stare să depășească la nivel 

cantitativ criza cu care s-a confruntat între anii 2013 – 2016, fără să-și fi atins potențialul 

maxim. Previziunea SIIIR este pozitivă și pentru anul școlar 2018 – 2019, iar până în acest 

moment preocuparea echipei manageriale și corpului profesoral merge către modernizarea 

ofertei educaționale existente în acest moment (analiza și propuneri privind modernizarea 

abordărilor de specialitate pentru vocațional și tehnic). 

 

Distribuția acestor elevi pe cicluri liceale și pe număr de clase este următoarea: 

Nivel de 

învățământ 

Clasa Filiera Număr de 

clase 

Număr de 

elevi 

Forma de 

învățământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(ciclul 

inferior) 

din care 

Clasa a 

IX-a 

vocațională 3 78 zi română 

teoretică 1 29 zi română 

tehnologică 1 20 zi română 

Clasa a X-

a 

vocațională 3 89 zi română 

teoretică 1 26 zi română 

tehnologică 1 21 zi română 

Total  10 263   

Liceal 

(ciclul 

inferior) 

din care 

Clasa a 

XI-a 

vocațională 3 98 zi română 

teoretică 1 19 zi română 

tehnologică 1 26 zi română 

Clasa a 

XII-a 

vocațională 3 78 zi română 

teoretică 1 18 zi română 

tehnologică 1 23 zi română 

Total  10 262   

Total clase   20 525   
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Distribuția efectivelor de elevi în funcție de filieră, profil și de specializare: 

Nivel Filieră Profil/ 

Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Număr 

clase 

Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr elevi la 

sfârșitul 

sem I 

Liceal vocațională artistic Arhitectură IX 3 78 78 

X 3 89 89 

XI 3 98 97 

XII 3 78 76 

teoretică real Matematică - 

informatică 

IX 1 29 29 

X 1 26 26 

XI 1 19 18 

XII 1 18 17 

tehnologică tehnic Tehnician 

desenator în 

construcții și 

instalații 

IX 1 20 20 

X 1 21 21 

XI 1 26 25 

XII 1 23 23 

TOTAL 20 525 519 
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Distribuția efectivelor de elevi în funcție de filieră, de profil și de specializare la sfârșitul 

anului școlar 2017 – 2018  

Nivel Filieră Profil/ 

Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Număr 

clase 

Nr. elevi la 

începutul 

anului 

școlar 

Nr elevi la 

sfârșitul 

anului școlar 

Liceal vocațională artistic Arhitectură IX 3 78 82 

X 3 89 92 

XI 3 98 96 

XII 3 78 77 

teoretică real Matematică - 

informatică 

IX 1 29 29 

X 1 26 26 

XI 1 19 18 

XII 1 18 18 

tehnologică tehnic Tehnician 

desenator în 

construcții și 

instalații 

IX 1 20 17 

X 1 21 20 

XI 1 26 24 

XII 1 23 23 

TOTAL 20 525 522 

 

343 

65% 

[VALUE] 

[PERCENTAGE] 

[VALUE] 

[PERCENTAGE] 

DISTRIBIȚIA ELEVILOR PE FILIERE 

la începutul semestrului I 

VOCAȚIONAL TEORETIC TEHNIC
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II.2.1. Predarea și învățarea 

Predarea, învăţarea şi evaluarea sunt cele trei activităţi didactice fundamentale care se 

întrepătrund şi care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ. Una din laturile esenţiale 

ale şcolii o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia elevii dobândesc 

competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. 

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

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

informările prezentate de şefii de comisii metodice din şcoală şi din asistenţele la ore se 

desprind următoarele concluzii:  

În anul şcolar 2017 – 2018, comisiile metodice şi-au desfăşurat activitatea în spiritul 

didacticii moderne promovate de Reforma Învăţământului. Primul pas l-a constituit 

momentul documentare – proiectare: aprofundarea programelor şcolare, personalizarea 

acestora, alegerea manualelor alternative, întocmirea planificărilor calendaristice şi 

proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare. 

Fiecare profesor a acordat o atenţie deosebită pregătirii fiecărei lecţii, esenţializând şi 

sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare în funcţie de particularităţile 

individuale ale acestora. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea 

informaţiilor transmise elevilor, având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului 

de învăţare. 

Activitatea în cadrul comisiilor metodice s-a desfăşurat conform planului managerial 

întocmit la începutul anului şcolar şi care s-a axat pe cele trei componente ale activităţii 

didactice: componenta conceptuală, componenta acţională şi componenta evaluativă. 

Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, 

standardele de pregătire profesională şi programele şcolare valabile pentru acest an şcolar. 

Pentru aceasta s-a întocmit, la începutul anului şcolar, atât graficul de practica curenta cat si 

graficul pentru stagiile de pregatire practica (comasată). 

În concluzie, profesorii, ca manageri ai activităţii didactice, urmăresc ca întreaga 

activitate să se încadreze în cerinţele impuse învăţământului în etapa actuală, stabilind 

347 

67% 

[VALUE] 

[PERCENTAGE] 

[VALUE] 

[PERCENTAGE] 

DISTRIBIȚIA ELEVILOR PE FILIERE 

la sfârșitul anului 2017 - 2018  

VOCAȚIONAL TEORETIC TEHNIC
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obiective clare, în concordanţă cu cele din planul managerial al şcolii. Aceasta presupune 

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

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

elevilor. 

Reuşita procesului de predare - învăţare este asigurată prin: 

 formarea continuă a cadrelor didactice; 

 utilizarea învăţării centrate pe elev 

 includerea elevilor cu nevoi speciale; 

 implementarea unui program de sprijin în învăţare; 

 înfiinţarea de ateliere de lucru pe arii curriculare. 

 

II.2.2. Resurse umane 

În cadrul unității școlare, în anul școlar 2017 - 2018, sunt angajați 49 salariați, după cum 

urmează: 

 cadre didactice – 39 

 personal didactic auxiliar – 5 

 personal nedidactic - 5 

 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de (100%).  

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecționare, parcurgând în paralel 

obținerea gradelor didactice și stagii de formare de specialitate și metodică.  

Activitatea școlii este coordonată de 1 director. 

 

Distribuția cadrelor didactice pe grade didactice: 

Palier de vârstă Docto- 

rat 

Gradul 

I 

Gradul 

II 

Definiti- 

vat 

Debutant Necalifi- 

cat 

Total 

Nr. cadre didactice 

2015 – 2016 

0 20 12 11 4 0 47 

Nr. cadre didactice 

2016 - 2017 

0 20 10 12 4 0 46 

Nr. cadre didactice 

2017 - 2018 

0 20 8 9 2 0 39 

 

Distribuția pe grupe de vechime în învățământ: 

Vechime Debu- 

tant 

3-5 

ani 

6-10 

ani 

11-15 

ani 

16-21 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 

30 ani 

Nr. cadre didactice 

2015 – 2016 

2 3 6 15 3 4 2 12 

Nr. cadre didactice 

2016 - 2017 

4 6 5 7 9 3 4 8 

Nr. cadre didactice 

2017 - 2018 

2 3 3 12 7 3 3 6 

 

 Personalul didactic de conducere 

Director: Cazacu Monica, profesor titular, gradul I 
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 Posturi / norme în școală – aprobate pentru anul școlar 2017 – 2018: 

TOTAL DIN CARE 

Posturi didactice Posturi didactice auxiliare Posturi nedidactice 

55,44 40,44 – cu degrevare 

39,88 – fără degrevare 

8 7 

 

 Posturi / norme didactice în școală 

Indicator Total 

Număr de norme / posturi didactice 40,44 

Număr de posturi ocupate cu cadre didactice titulare 28,00 

Număr de posturi / norme ocupate cu cadre didactice suplinitoare 10,35 

Număr de posturi / norme ocupate cu cadre didactice asociate 0,77 

Număr de posturi / norme ocupate cu cadre didactice pensionate 0,76 

 

 Personal didactic angajat 

Cadre didactice Total 

 Titulare 27 

 Suplinitoare  12 

 

 Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic 

necalificat Total Gradul I Gradul II Definitivat Fără definitivat 

39 20 8 9 2 0 

 

 

51% 

21% 

23% 

5% 0% 

 DISTRIBUȚIA PE GRADE DIDACTICE A 

PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT 

GRADUL I GRADUL II DEFINITIVAT FĂRĂ DEFINITIVAT PERSONAL DIDACTIC NECALIFICAT

69% 

31% 

Cadre didactice 

Titulare

Suplinitoare

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 38 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Analiza distribuției gradelor 

didactice reflectă una dintre 

realitățile școlii: prezența 

profesorilor calificați pentru 

toate disciplinele și numărul 

mare de profesori din eșalonul 

superior (gradele didactice I și 

II), cu riscurile care le 

comportă (conformism, 

rezistență la schimbare etc), dar 

și cu garanția formării 

profesionale solide și 

stabilității prin continuitate la 

clasă. 

 

 Distribuția pe grupe de vechime 

Vechime Debutant 3-5 ani 6-10 

ani 

11-15 

ani 

16 – 

21 ani 

21-25 

ani 

26 – 

30 ani 

Peste 

30 ani 

în învățământ 2 3 3 12 7 3 3 6 

în unitate 11 5 3 10 6 2 2 0 

 

Distribuția personalului didactic auxiliar, în funcție de calificări 

Funcția Nr persoane Calificare (da / nu) 

Secretar-șef 1 Da 

Informatician 1 Da 

Bibliotecar 1 Da 

Contabil-șef 1 Da 

Ajutor analist-programetor 1 Da 

Laborant 1 Da 

 

Distribuția personalului nedidactic angajat 

Funcția Nr persoane Calificare (da / nu) 

Muncitor (fochist) 1 Da 

Muncitor 1 Da 

Îngrijitoare 3 Nu 

 

 

II.2.3. Resurse financiare 

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” beneficiază de 

resurse financiare proprii prin închirierea unor spaţii, care aduc resurse extrabugetare, însă 

relativ nesemnificative.  Alte resurse financiare provin din sponsorizări și donaţii. 

0

2

4

6

8

10

12

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN UNITATE

2 

11 

3 

5 

3 3 

12 

10 

7 
6 

3 
2 

3 
2 

6 

0 

DISTRIBUȚIA PE GRUPE DE 

VECHIME 

Debutant 3-5 ani 6-10 ani
11-15 ani 16-21 ani 21-25 ani
26-30 ani peste 30 ani
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Principala sursă bugetară o constituie Primăria Sectorului 1, aceste resurse fiind în 

primul rând de natură salariala şi pentru lucrări şi servicii de întreţinere. Unele investiţii 

provin din surse ale MEC prin proiecte şi programe. 

În perioada raportată, pentru unitatea noastră s-au deschis credite în valoare de 

3195610 lei şi au fost efectuate plăţi nete în valoare de 3072204 lei, reprezentând o execuţie 

bugetară în procent de 96,14 %.  

La cheltuieli de personal au fost deschise credite în valoare de 2492510 lei şi au fost 

efectuate plăţi nete în valoare de 2458962 lei, reprezentând o execuţie bugetară în procent de 

98,65 %.  

La bunuri și servicii au fost deschise credite în valoare de 366270 lei şi au fost 

efectuate plăţi nete în valoare de 219815 lei, reprezentând o execuţie bugetară în procent de 

60,00 %.  

La capitolul asistenţă socială au fost deschise credite in vașloiare de 10130 si au fost 

consumate 10128.  

La capitolul alte cheltuieli - burse au fost deschise credite în valoare de 311700 lei şi 

au fost efectuate plăţi nete în valoare de 310502 lei, reprezentând o execuţie bugetară în 

procent de 99,60 %.  

La capitolul Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nu au fost deschise credite. 

La capitolul cheltuieli de capital au fost deschise credite in valoare 15000 si au fost 

consumate 8175 lei. 

La capitolul venituri şi cheltuieli extrabugetare unitatea de învăţământ a realizat 

venituri în valoare de 138796 lei și a efectuat plăţi în sumă de 135600 lei.  

În cursul anului 2017 unitatea a încasat sponsorizări în valoare totală de 0 lei. 

 

Active fixe  

1. contul 205 - ,,Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare’’ 

are un sold la începutul anului de 85179,95 lei și prezintă la sfârșitul perioadei un sold de 

93350,59 lei, amortizarea calculată la sfârșitul perioadei este de 75564,79 lei.  

2. conturile 213 si 214 - ,,Instalații tehnice, mijloace transport, animale, plantații, 

mobilier, aparatură birotică și alte active corporale’’ au un sold la începutul anului de 

649297,4 lei iar la sfârșitul perioadei prezintă un sold de 649297,42 lei, amortizarea calculată 

la sfârșitul perioadei este 588005,76 lei.  

 

Active curente  

Stocuri - prezintă un sold la începutul anului de 1264089,70 lei iar la sfârșitul 

perioadei prezintă un sold de 12400010,46 lei și reprezintă stocuri de obiecte de inventar și 

alte materiale consumabile.  

 

Conturi la trezorerie și bănci  

 contul 5121  „conturi la banci in lei”prezintă un sold de 0 lei. 

 contul 5124 „conturi la bănci în valută” nu prezintă un sold.  
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 contul 531 - ,,casa’’ nu prezintă sold la sfârşitul perioadei. 

 contul 532 - ,,Timbre fiscale și postale’’ are un sold la sfârșitul perioadei un sold de 

650 lei. 

 contul 550 - ,,disponibil din fonduri cu destinație special” prezintă un sold de 12502,6 

lei.  

 contul 562 - ,,surse proprii’’ are un sold la sfârșitul perioadei un sold de 556518,4 lei  

 

Creanțe bugetare  

La începutul anului am avut creanțe bugetare în valoare de 12455 lei, și reprezintă concedii 

medicale mai mari față de cota de 0,85 % și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 

13534 lei. 

Creanțe  

Contul 411 „Clienți și conturi asimilate” au avut un sold la  începutul anului în valoare de 

5249612 lei și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 94344,73 lei și reprezintă  

facturi de chirie. 

Contul 461.02 „Debitori peste un an” au avut un sold la  începutul anului în valoare de 

12888 lei și la sfârșitul perioadei de raportare soldul este de 12.888 lei. 

Datorii curente  

Datoriile curente sunt în suma de 158536 lei, din care salarii și alte datorii în legatură cu 

personalul în valoare de 112197 lei și datoriile către bugetele de stat sunt în valoare de 46339 

lei. 

Contul 401  nu prezintă sold. 

Contul 404 nu prezintă sold.  

Contul 446 nu prezinta sold. 

Contul 448 are un sold la inceputul anului de 28933,96 lei și la sfârșitul perioadei de 

raportare prezintă un sold de 38451,98 lei. 

Contul 462  prezintă sold în valoare de 16062,65 lei. 

Contul 482 „Decontări între instituții subordonate” nu prezintă sold. 

Rezultatul patrimonial este de 3122687,67 lei şi reprezintă un deficit bugetar pe total 

unitate.  

În acest an nu au fost înregistrate probleme deosebite, iar plata salariilor s-a efectuat la 

timp. 

Trebuie remarcată preocuparea managementului pentru dezvoltarea infrastructurii 

colegiului. Au fost derulate acțiuni cu scopul: 

o achiziționării de materiale pentru dotare, repartizarea fondurilor extrabugetare; 

o execuția bugetară, alocarea burselor și a celorlalte forme de sprijin și de ajutor stabilite 

prin lege; 

o activități de control și de evaluare care țin de acest domeniu. 

 

Pentru sprijinirea elevilor din fondurile alocate în acest scop, se poate prezenta 

următoarea situație: 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 41 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Tipul de bursă Dosare 

depuse 

Dosare 

respinse 

Dosare 

aprobate 

I. Burse de performanță 3 3 - 

II. Burse de merit 49 - 49 

III. Burse de ajutor social 

 Burse de orfan 

 Burse medicale 

 Burse pentru elevi din mediul rural 

 Burse de studiu 

 Burse pentru venituri mici 

 

16 

7 

24 

9 

23 

 

3 

- 

5 

- 

4 

 

13 

7 

19 

9 

19 

Total burse de ajutor social (III) 78 12 66 

Total general 130 15 115 

 

 

II.2.4. Resurse materiale 

 

 

Unitatea şcolară are în componenţă următoarele: 

a. Clădiri 

Cuprinde o clădire unde se desfăşoară procesul de învăţământ; clădire care nu se află în 

lista de intervenţii, fiind consolidată în perioada 2002-2003 şi o cantină, care în prezent este 

închiriată unei societăţi comerciale. 

 

b. Utilităţi 

Curent electric, apă rece/caldă curentă, sistem de încălzire propriu (centrală proprie pe 

gaz). 
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c. Spaţiile scolare, auxiliare si administrative 

Spații Nr. 

spații 

Destinație 

Săli de clasă 14  

Cabinete 16 Arhitectură: 8 

Limba română: 2 

Limbi moderne: 1 

Matematică: 2 

Cabinet de consiliere: 1 

Cabinet CEAC: 1 

Cabinet istorie-geografie: 1 

Cabinet medical: 1 

Cabinet fizică: 1 

Cabinet european: 1 

Laboratoare 9 Laborator fizică: 1 

Laborator chimie: 1 

Laborator biologie: 1 

Laborator informatică: 4 

Laborator AEL: 1 

Laborator tehnologic: 1 

Biblioteci  1 25.000 volume 

Birouri 8  

Grupuri sanitare 5  

Săli de sport 1 250 m
2 

Sală de festivități 1 90 m
2 

 

d. Teren de sport 

În curtea interioară, unde se 

desfăşoară orele de educaţie fizică.  

 

 

 

e. Mijloace didactice şi echipamente existente în dotarea şcolii: 

 130 de calculatoare legate în 4 rețele 

 6 table Smart 

 4 laptop-uri 

 5 televizoare color 

 3 retroproiectoare 

 15 videoproiectoare 

 5 truse pentru Fizică 

 54 truse experimente pentru Chimie 

 2 scanere 

 7 copiatoare Xerox 

 8 imprimante multifuncționale 

 8 imprimante color 

 2 faxuri 

 18 aparate condiționarea aerului 

 

II.2.5. Managementul unității școlare în anul școlar 2017 - 2018 

Director: prof. Cazacu Monica 

Coordonator  de proiecte și programe: prof. Conon Cornelia 
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Consiliu de administrație:  

- prof. Cazacu Monica – director  

- prof. Lupu Dana – secretar 

- prof. Stanciu Liana –  coordonator Comisie Metodică Tehnic 

- prof. Văsi-Dobrică Lavinia, responsabil SNAC și coordonator al Comisiei Metodice 

Matematică – Informatică  

- prof. Guiman Dana – coordonator al Comisiei Metodice Arte 

- prof. Geană Elena – reprezentant al sindicatului 

- Manuela Mureșan, reprezentant Consiliu local Sector 1 

- Iamandi Doru, reprezentant al Primarului Sectorului 1 

- Moraru Lucian Dan, reprezentant agent economic 

- Niculescu Laura, reprezentant agent economic 

- Nenetu Tereza, reprezentant părinți 

- Ion Hilde, reprezentant CȘE 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Responsabil: prof. Caia – Hoanăș Dumitru 

Membri: 

- prof. Bolohan Luminița 

- prof. Ene Doina 

- prof. Geană Elena  

- prof. Ştirbăţ Rozaura  

- prof. Moțoc Vasile – reprezentantul Consiliului local  

- Reprezentant părinţi – Radu Laura 

- Reprezentant elevi – Breazu Andreea 

 

Structuri administrative și didactice: 

Secretariat: Secretar-șef – Iancu Marilena 

Informatician: Vasile Roxana 

Analist programator (ajutor): Păturcea Aura 

Contabilitate: Contabil-șef – Chira Vasilica Georgeta 

Bibliotecă: Iancu Claudia-Mariana 

Laborator: Laborant Anton Ileana 

 

II.2.7. Parteneriate și colaborare 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu” desfășoară activități 

intense de parteneriat, vizând următoarele niveluri: 

 

a) parteneriate și colaborări cu părinții: 

 Contracte scolare încheiate între școală și părinți; 

 Contract de colaborare cu Asociația de Părinți. 
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b)  parteneriate și colaborări cu comunitatea locală: 

 Muzeul Național al Literaturii Române; 

 Muzeul Național ,,Dimitrie Gusti” București; 

 Muzeul Național ,,George Enescu” – proiectul: Classical & Pop Street; 

 Poliția sectorului 1; 

 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București; 

 Acord de Parteneriat între Agenția Națională Antidrog, prin Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog sector 1 București, și CTALP „IN 

Socolescu” , cu scopul derulării următoarelor proiecte: a) Proiectul «Activ social» - 

lectorate și prezentari de filme tematice; b) Proiectul «FRED  GOES  NET – 

intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificați/ 

depistați pentru prima oară» - cursuri intensive de 8 ore cu tematică specifică. 

 Asociația ,,Sol Mentis” – proiectul: ,,De la umilință și excludere, la participare: 

Eradicarea sărăciei în toate formele ei”; 

 PROEDUS–Proiecte: 
1)

POST-it-EVENT; 
2)

Râd și învăț; 
3)

Arta comunicării este limba 

pe care o vorbesc liderii; 

 Asociația AIESEC, București; 

 Student Education Consulting; 

 Societatea Română de Radio-difuziune – proiect: ,,Ora Teatrală” și ,,Ora de educație 

muzicală”; 

 Asociația din Pod – proiect: ,,IN-OUT”; 

 Bursele stART; 

 AUR – Asociația Națională a Specialiștilor în resurse umane – proiect: Career Roket; 

 ARCUB și R.F.I. România – proiectul: ,,La școală cu Zebra”; 

 

c) parteneriate și colaborări cu agenții economici: 

 Nemetschek România; 

 Complex Servicii Sociale Istru – Compartiment Căsuțe de tip familial”; 

 Asociația Greeninitiative; 

 Highlight Agency SRL; 

 Asociația Global Dignity – evenimentul ,,Ora de demnitate”; 

 Asociația The Social Incubator – proiect: ,,INTESPO”; 

 Asociația ,,Liber la educație, cultură și sport” – proiect: Concursul Național de 

Caligrafie; 

 Policlinica SANADOR; 

 

d) parteneriate și colaborări cu alte unități școlare: 

 Acord de Parteneriat Educațional între Școala Gimnazială „Al. Costescu” și 

CTALP „IN Socolescu”, cu scopul derulării Proiectului „Ianuarie românesc” - 

Spectacol Artistic Interdisciplinar, ediția a II-a, 2016 (23.01.2016.); din partea 

CTALP „IN Socolescu” au fost premiați 4 participanți, la secțiunea de creație plastică 

– desen.    
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 Acord de Parteneriat Educational între Școala Gimnazială „Al. Costescu” și 

CTALP „IN Socolescu”, cu scopul derulării Proiectului „Inspirați din audiția 

muzicală românească. Muzica: artă, știință, emoție…” - Concurs de Creație pe 

Municipiu, editia a IV-a, 2016; au fost premiati 11 participanți: 2 la secțiunea de 

creație plastică – desen, 2 la secțiunea de creație literară și 7 la secțiunea creativ-

asociativ. 

 Acord de Parteneriat între CTALP „IN Socolescu” și Școala Gimnazială „Al. 

Costescu”, având ca scop: a) Promovarea imaginii CTALP „IN Socolescu”, în 

vederea atragerii de candidați la secțiile liceului în funcție de aptitudinile elevilor – 

liceul a fost vizitat de un grup de 17 elevi de clasa a VIII-a, în cadrul Săptămânii 

Porților Deschise; b) Sprijinirea procesului de orientare în cariera a elevilor din Șc. 

Gimnaziala „Al. Costescu” - am însoțit o echipă formată din 2 elevi de clasa a XII-a 

în vizita de prezentare a Ofertei Educaționale a liceului, efectuată la școala mai sus 

menționată; 

 Școala Postliceală ,,Carol Davila”; 

 Școala Postliceală Sanitară ,,Centrul de studii europene” București; 

 Universitatea București – Facultatea de Litere; 

 Universitatea Spiru Haret; 

 Univerisatea de Arhitectură ,,Ion Mincu”, București; 

 Școala Gimnazială Rareș Vodă și Colegiul Spiru Haret Ploiești – proiect: Matematica 

– limba și știință universală – Concurs Național; 

 Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”; 

 Universitatea Romano-Americană; 

 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București; 

 

 

II.2.8. Cultura organizațională 

Culutura organizationala este puternic orientata spre realizarea obiectivelor de care este 

responsabila scoala. Ea se refera la sistemul de valori, credinte, aspiratii, asteptarile, 

comportaamentul angajatilor – marcand sensibil continutul culturii organizationale si 

performantele sale.  

Convingerea noastra este ca o cultura organizationala orientata spre calitate 

reprezinta pentru orice organizatie o garantie a supravietuirii si dezvoltarii continue, 

indiferent daca activeaza pe o piata intens concurentiala sau intr-un mediu economic, social 

sau politic neprielnic. Aceasta deoarece cultura organizationala prin componentele sale este 

cea care dicteaza anumite norme de comportament ale angajatilor, orienteaza modul cum 

angajatii percep si isi reprezinta realitatea, modul cum este bine sa reactioneze la schimbarile 

de mediu. 

Climatul organizational al Colegiului Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice ,,IN 

Socolescu” se caracterizeaza printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de 

trasaturi avand ca valori dominante cooperarea, muca in echipa, respectul reciproc, 

atasamentul fata de elevi, atasamentul fata de profesie, entuziasm si dorinta de afirmare. 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 4 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Structurile organizatorice care asigură organizarea, desfășurarea activităţilor, ordinea 

şi disciplina sunt: Consilul de Administrație, Consilul Profesoral, Comisia pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii, Consilul Elevilor, Asociaţia de părinţi, Comisia de Etică. 

Cultura organizationala a unei scoli este formata din valorile, atitudinile, credintele, 

normele, traditiile si obiceiurile formate de-a lungul timpului intr-o unitate scolara si care se 

transmit din generatie in generatie celor care fac parte din institutia scolara.  

În cele ce urmează dorim să scoatem în evidență cele mai semnificative elemente care 

definesc cultura organizațională a instituției noastre de învățământ: 

 

 Normele – modul in care colegiul defineste ceea ce este drept / corect si nedrept / 

gresit: 

Regulamentul de organizare si functionare (ROF) si Regulamentul intern (RI) au fost 

elaborate prin consultarea tuturor factorilor interesaati si prin respectarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si cuprind norme privind 

activitatea elevilor si a personalului scolii. De asemenea, Colegiul Tehnic de Arhitectură și 

Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu” dispune si de propriul Cod de Etica. 

 

 Valorile - Fundamenteaza ce se intampla in scoala: 

Valorile dominante sunt: Orientarea spre munca in echipa, sinceritate, imputernicirea 

angajatilor, respectul pentru individ, orientarea catre beneficiar, spiritul competitiv si dorinta 

de a invinge, atitudinea de intreprinzator, asumarea raspunderii personale, invatarea continua, 

increderea, predispozitia pentru creativitate. 

 

 Cadrele didactice au inalte competente de specialitate si expertiza psihopedagogica; 

 Cursurile se desfasoara in spatii dotate modern, raspunzand nevoilor de formare si 

securitate ale elevilor; 

 Rezultate scolare bune la invatatura; 

 Beneficiari ai proiectelor nationale si europene; 

 Management pragmatic si performant. 

 

& Orientarea spre munca in echipa: 

Cadrele didactice sunt implicate in atingerea obiectivelor strategice si a tintelor stabilite prin 

Planul de Actiune al Scolii: 

 Promovarea unui sistem de invatamant compatibil cu normele UE. 

 Modernizarea, dezvoltarea si utilizarea eficienta a bazei materiale pentru promovarea 

unui invatamant modern. 

 Asigurarea sanselor egale la educatie, prevenirea parasirii timpurii a scolii, si 

cresterea gradului de includere a elevilor cu CES. 

 Asigurarea unui management performant. 

 Asigurarea profesionalizarii inalt calitative. 

 

& Ritualurile si ceremoniile: 
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Referitor la ritualuri si la ceremonii, cele mai reprezentative sunt cele de început si de sfârșit 

de an școlar. Deschiderea anului surpinde toți elevii și profesorii pe terenul de sport, moment 

când directorul liceului rostește câteva cuvinte de început, este intonat imnul naţional al 

României și le este urat elevilor mult succes în noul an scolar. De asemenea, nu sunt uitate 

zilele de naștere ale elevilor, colegilor. Întâlnirile la diferite evenimente în afara școlii 

constituie bune ocazii de a ne cunoaște mai bine. Participarea impreuna la diferite activitati 

de formare continua. 

 

& Imputernicirea angajatilor – Autoritatea si responsabilitatea sunt descentralizate si 

delegate pe: 

 Comisii metodice (7) 

 Comisii de lucru (20+) 

 Departamente (6) 

 Cadre didactice (48) 

 Personal didactic auxiliar (5) 

 Personal nedidactic (5) 

 

& Orientarea catre client: 

In fiecare an se organizeaza activitati cu agentii economici parteneri. 

 Prezentarea ofertei scolii si competentele obtinute de absolventi la final de liceu; 

 Prezentarea firmelor de exercitiu; 

 Incheierea de contracte pentru pregatirea practica; 

 Prezentarea proiectelor educationale; 

 Colaborare in vederea elaborarii CDL. 

 

& Sinceritatea, respectul pentru individ: 

- Relatiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc. 

- Climatul din scoala este deschis, caracterizat prin dinamism si grad inalt de angajare a 

memrilor institutiei scolare. Este un climat stimulativ care ofera satisfactii. 

Ideea de baza in optica scolii noastre este convingerea ca fiecare elev poate invata. 

Consideram ca toti elevii sunt unici si au nevoi si stiluri de invatare proprii; au dreptul la un 

mediu de invatare sigur si adecvat normelor europene; Toti elevii trebuie sa invete sa-si 

exprime propriile opinii, iar lucrul in grupuri de cooperare ii pregateste pentru viata. 

 

 Managementul: 

In cadrul colegiului se desfasoara doua activitati de baza aflate intr-o permanenta 

interdependenta, distingandu-se in acelasi timp prin caracteristicile fiecareia: activitatea 

managerial – administrative si activitatea pedagogica – educationala sustinute de reglementari 

normative de ordin extern (emise de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, etc.) 
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Conducerea colegiului este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri 

frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi 

sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Directorul scolii are o atitudine asertiva, democratica, de incredere in echiopa de 

lucru, este receptive, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv cu respect fata de realizarile 

organizatiei si atent la nevoile ei, colaboreaza bine cu membrii colectivului, tine seama de 

sugestiile acestora si ia decizii cu privire la reducerea disfunctiilor semnalate in activitatea 

scolii. 

Toate aceste aspecte se reflecta pozitiv atat in activitatea instructiv – educativa cat si 

in conduita cadrelor didactice. 

 

 

II.3. Analiza rezultatelor din anii școlari anteriori 

II.3.1. Rezultatele învățării 

2.3.1. Rezultatele învățării 

Analiza promovabilității evidențiază scăderea promovabilității la sfârșitul semestrului I din 

acest an școlar (53,18%) prin raportare la anul școlar trecut (57,5%), expresie a mediului 

eterogen din care provin elevii și provocărilor la care este supusă unitatea de învățământ. 

Scăderea promovabilității evidențiază necesitatea ca liceul să devină mai adaptabil la nevoile 

elevilor, să racțiomeze mai rapid la factorii de risc privind riscul de eșec școlar. 

 

2.3.1.1. Promovabilitate 

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Procente 

promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

corigenți 

Nr. elevi SN 

IX 127 127 66 51,97 0 23 38 

X 136 136 79 58,09 0 21 36 

XI 143 140 87 62,14 2 29 24 

XII 119 116 44 37,93 2 32 40 
TOTAL 525 519 276 53,18 4 105 138 

 

Promovabilitate pe școală și situația școlară la sfârșitul semestrului I în anul școlar 2016 

– 2017  
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Procente 

promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

corigenți 

Nr. elevi SN 

IX 141 138 93 67,39  % 0 30 15 

X 146 147 90 61,22 % 0 19 38 

XI 120 117 65 55,55 % 0 27 25 

XII 97 94 35 37,23 % 3 29 30 
TOTAL 504 496 283 57,05 % 3 105 109 
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Promovabilitate pe filiere și situația școlară la sfârșitul semestrului I 

Filiera vocațională la sfârșitul semestrului I: 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Promovabilitate Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

corigenți 

Nr. elevi SN 

IX 78 78 36 46,15 0 14 28 

X 89 89 59 66,29 0 8 22 

XI 98 97 72 74,22 2 14 11 

XII 78 76 33 43,42 2 16 27 
TOTAL 343 340 200 58,82 4 52 88 

 

 

Filiera teoretică la sfârșitul semestrului I: 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

 

Promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

corigenți 

Nr. elevi SN 

IX 29 29 18 62,07 0 6 5 

X 26 26 15 57,69 0 3 8 

XI 19 18 7 38,89 1 6 5 

XII 18 17 6 35,29 0 10 1 
TOTAL 92 90 46 51,11 1 25 19 

 

 

Filiera tehnică la sfârșitul semestrului I: 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Promovabilitate Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

corigenți 

Nr. elevi SN 

IX 20 20 12 60 0 3 5 

X 21 21 5 23,81 0 10 6 

XI 26 25 8 32 0 9 8 

XII 23 23 5 21,73 0 6 12 
TOTAL 90 89 30 33,71 0 28 31 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

EVOLUȚIA PROMOVABILITĂȚII 

45,41% 

57,05% 

53,18% 

sem I 2015 sem I 2016

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 8 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

 
 

 

Promovabilitatea pe școală și situația școlară în iunie 2018: 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Rată 

promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

repetenți 

Nr. elevi SN 

+ corigenți 

IX 127 128 99 77,34 % 0 8 21 

X 136 138 100 72,46 % 0 3 35 

XI 143 138 97 70,29 % 6 1 40 

XII 119 118 70 59,32 % 6 0 48 
TOTAL 525 522 366 70,11 % 12 12 144 

 

 

 
PROMOVABILITATE PE FILIERE 2017 - 2018  

 

Promovabilitate pe filiere și situație școlară – iunie 2018  

Filiera vocațională – iunie 2018: 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

 

Promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

repetenți 

Nr. elevi SN + 

corigenți 

IX 78 82 66 80,49 % 0 7 9 

X 89 92 74 80,43 % 0 2 16 

XI 99 92 84 87,5 % 4 0 8 

XII 78 75 54 70,12 % 2 0 21 
TOTAL 344 341 278 80,12 % 6 9 54 
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Filiera teoretică – iunie 2018: 
Clasa  Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

 

Promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

repetenți 

Nr. elevi SN + 

corigenți 

IX 29 29 20 68,97% 0  9 

X 26 26 14 53,85% 0  12 

XI 18 16 6 33,33% 2  10 

XII 18 17 9 50% 0  8 
TOTAL 91 88 49 53,85% 2  39 

 

Filiera tehnică – iunie 2018: 
Clasa  Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

rămași înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

 

Promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

repetenți 

Nr. elevi SN + 

corigenți 

IX 20 19 13 68,42% 0 1 5 

X 21 22 12 54,55% 0 1 9 

XI 26 26 7 29,92% 0 1 18 

XII 23 19 7 30,43% 4 0 12 
TOTAL 90 86 39 43,33% 4 3 44 

 

Promovabilitate pe școală și situația școlară în septembrie 2018: 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi rămași 

înscriși 

Nr. elevi 

promovați 

Rată 

promovabilitate 

Nr. elevi 

exmatriculați 

Nr. elevi 

repetenți 

IX 127 128 122 93,85 % 0 9 

X 136 138 137 97,86 % 9 4 

XI 143 138 135 96,43 % 6 3 

XII 119 118 112 94,92% 6 0 
TOTAL 525 522 366 96,34 % 12 16 

 

2.3.1.2. Bacalaureat 

Bacalaureat 2018 

 
Promoția 

Elevi 

înscriși 

A
b

se
n

ți
 Elevi 

prezenți 

 

Respinși 

 

 

Reușiți 

Note  
Promovabilitate 6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

Curentă 103 7 96 34 62 37 12 8 4 64,58% 
Anterioară 49 19 30 18 12 12 0 0 0 40% 
Total  152 26 126 54 74 49 12 8 4 58,73% 

 

Bacalaureat 2017 

 
Promoția 

Elevi 

înscriși 

A
b

se
n

ți
 Elevi 

prezenți 

 

Respinși 

 

 

Reușiți 

Note  
Promovabilitate 6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

Curentă 52 2 50 11 39 15 20 4 0 78% 
Anterioară 43 6 37 27 10 10 0 0 0 27% 
Total  95 8 87 38 49 25 20 4 0 56,32% 

 

Bacalaureat 2016 

 
Promoția 

Elevi 

înscriși 

A
b

se
n

ți
 Elevi 

prezenți 

 

Respinși 

 

 

Reușiți 

Note  
Promovabilitate 6 – 

6,99 

7 – 

7,99 

8 – 

8,99 

9 – 

9,99 

Curentă 56 0 56 15 41 20 18 3 0 73,21% 
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Anterioară 39 8 31 19 12 12 0 0 0 38,71% 
Total  95 8 87 34 53 32 18 3 0 60,91% 

 

 
 

 

2.3.1.3. Admitere în clasa a IX-a: 

Filiera Anul școlar 

2018 – 2019 

Anul școlar 

2017 – 2018 

Anul școlar 

2016 – 2017 

Anul școlar 

2015 – 2016 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Vocațională 9,76 6,36 9,63 6,11 9,77 6,60 9,75 6,89 

Teoretică 7,85 6,67 7,85 6,70 8,16 6,80 9,50 6,81 

Tehnologică 6,65 4,68 7,15 4,50 6,75 4,45 8,73 4,50 

 

2.3.1.4. Frecvența pe semestrul I 

Cel de-al doilea indicator fundamental pentru înțelegerea dinamicii pe care o are la acest 

moment comunitatea școlară este cel al frecvenței, care confirmă indicatorul anterior privind 

promovabilitatea. Astfel, se observă o creștere a numărului de absențe atât pe rubrica Total 

absențe, cât și în ceea ce privește Absențele nemotivate. Se confirmă creșterea riscului de 

abandon școlar, în ciuda unor măsuri cu caracter ameliorativ, cuprinse atât în strategia 

fiecărei clase, cât în derularea proiectului ROSE, subproiectul ÎPS. Acesta din urmă răspunde 

parțial nevoilor pe care le au elevii și care sunt complexe: situații juridice insuficient de clare 

prin raportare la tutori/ părinte- suport, situații economice precare imposibil de dovedit cu 

documente justificative, situații în care elevii devin singurii susținători ai unor familii 

numeroase sau vulnerabile din diferite motive (violență, șomaj) sau caracterul nereglementat 

al elevilor cu un singur părinte (nu pot aplica pentru burse sociale).  
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Anul școlar 2017 – 2018 – semestrul I: 

Clasa Nr. 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ elev 

Absențe 

nemotivate/ elev 

IX 127 6.124 2.563 3.561 48,22 28.04 

X 136 7.964 3.932 4.032 58,56 29,65 

XI 143 8.416 4.526 3.890 58,85 27,20 

XII 119 8.401 5.244 3.157 70,60 26,53 

TOTAL 525 30.908 16.268 14.640 58,87 27,88 

 

Anul școlar 2017 – 2018 – semestrul I și II: 

Clasa Nr. 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ elev 

Absențe 

nemotivate/ elev 

IX 127 13.492 6.170 7.322 106,24 57,65 

X 136 16.573 9.499 7.074 121,86 52,01 

XI 143 16.969 9.877 7.092 118,66 49,59 

XII 119 14.913 9.516 5.397 125,32 45,35 

TOTAL 525 61.947 35.062 26.885 117,99 51,21 

 

 
 

Anul școlar 2016 – 2017 

Clasa Nr.elevi Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 

IX 138 12.180 6.683 5.497 87,62 39,55 

X 144 20.753 13.230 7.523 144,11 52,24 

XI 116 13.987 8.512 5.475 120,58 47,20 

XII 93 11.716 6.972 5.744 125,98 61,76 

TOTAL 492 58.636 35.397 24.239 119,18 49,27 

 

Semestrul I  

Anul școlar 2015 – 2016 

Clasa Nr.elevi Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 

IX 150 8.448 4.018 4.430 56,32 29,53 

X 116 7.186 3.685 3.501 61,94 30,18 

XI 102 6.884 4.233 2.651 67,49 25,99 

XII 99 7.101 3.936 3.165 71,72 31,96 

106,24 121,86 118,66 125,32 

IX X XI XII 

MEDIE ABSENȚE/ ELEV - 

ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 

MEDIE ABSENȚE/ ELEV 
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TOTAL 467 29.619 15.872 13.747 63,42 29,43 

 

2.3.1.5. Situația notelor la purtare 

Note la purtare în semestrul I 2017 – 2018  

CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10 

IX 127 11 57 59 

X 136 29 38 69 

XI 140 12 71 57 

XII 116 16 25 75 

TOTAL 519 68 191 260 

 

Note la purtare în semestrul I 2016 – 2017  

CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10 

IX 138 7 20 111 

X 147 20 28 99 

XI 117 18 16 83 

XII 94 13 33 48 

TOTAL 496 58 98 341 

 

Note la purtare în semestrul I 2015 - 2016 

CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10 

IX 150 25 31 94 

X 116 20 25 71 

XI 102 28 16 58 

XII 99 31 30 38 

TOTAL 467 104 102 261 

 

Note la purtare în semestrul I 2014 - 2015 

CLASA Nr. elevi Nr. note sub 7 Nr note între 7 – 9,99 Nr note de 10 

IX 132 41 16 74 

X 106 40 14 52 

XI 102 14 43 45 

XII 129 26 35 67 

TOTAL 469 121 108 238 
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2.3.1.6. Situații speciale (exmatriculări) 

În anul școlar 2017 – 2018, au fost exmatriculați 12 elevi în mai multe ședințe ale 

Consiliului Profesoral din cauza numărului mare de absențe, astfel: 

- pe data de 2.02.2018 au fost exmatriculați 5 elevi din ciclul superior al liceului; 

- pe data de 15.03.2018 au fost exmatriculați 3 elevi din cilul superior al liceului; 

- pe data de 18.03.2018 au fost exmatriculați 4 elevi. Votul Consiliului Profesoral este 

consemnat în caietul de procese-verbale al acestuia. 

 

2.3.1.7. Rezultate la olimpiade și concursuri 

Rezultate la olimpiade: 

An scolar Olimpiada Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Premiul 

2015-2016 Olimpiada Națională de 

Arte vizuale, Arhitectură 

și Istoria Artei 

Dinulescu Alexandru XI B  

Vlășceanu Ariana XI B  

Dima Ionuț Alexandru XII B  

Șerbănuic Irina Paula XII B Mentiune 

Mihalache Maria XII B  

2016-2017 Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar – Faza pe 

sector 

Gheorghe Valentina  XII C Locul 5 

Maria Cristian  XII A Locul 5 

 

 

 

2017-2018 

 

 

Olimpiada Națională de 

Arte vizuale, Arhitectură 

Neagu Carmen Elena  XI B  

Udriște Matei Ștefan  XI B  

Lazăr Mircea Ionuț  XI B  

Al Halabi Fatima XI A  

IX

X

XI

XII

0
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70

80

note sub 7 intre 7 - 7.99 note de 10
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Note la purtare 2017 – 2018  

IX X XI XII
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și Istoria Artei – Faza 

națională 

 

 

 

Ion Hilde Adriana XII C  

Malanciuc Nicoleta  XII A  

Baltă Paul XII A  

Lulciuc Tudor Sabin XII A  

Târcă Amos Constantin XII B  

 

Rezultate la  concursuri: 

Concursuri municipale 

Nume și prenume 

elev 

Concurs Premiu Coordonator 

Breazu Andreea Veșmânt și podoabă, eduția a 

XI-a 

Mențiune Marilena Cane 

Bazan Anca  Veșmânt și podoabă, eduția a 

XI-a 

Premiul III Marilena Cane 

Mocanu Gabriela Veșmânt și podoabă, eduția a 

XI-a 

Premiul III Marilena Cane 

Lorinczi Thomas Concursul „FII FEST”(Facul- 

tatea de Ingineria Instalațiilor) 

Mențiune 

specială 

Nițu Mihaela 

Echipa CTALP 

„I.N. Socolescu” 

„Prim-plan pe liceul tău” Premiul I Cane Marilena 

Stanciu Carmen Lămpi realizate prin upcycling Premiul I  

Mihai-Stan 

Alexandra 

Concursul Municipal de 

Arhitectură „Ion N. Socolescu” 

Mențiune (Foto)  

Georgescu Antonia 

Maria 

Concursul Municipal de 

Arhitectură „Ion N. Socolescu” 

Mențiune (eseu 

liber) 

Cazacu Monica 

Stanciu Carmen Concursul Municipal de 

Arhitectură „Ion N. Socolescu” 

Mențiune – eseu 

liber 

Cazacu Monica 

Stancu Alexandru Concursul Municipal 

„Termoizolatorul Eficient” 

Premiul I  

Niculae Diego Concursul Municipal 

„Termoizolatorul Eficient” 

Premiul I  

 

Concursuri regionale 

Nume și prenume 

elev 

Concurs Premiu Coordonator 

Ilie Ana Maria 

Nicoleta 

Concursul Regional de Fizică 

„Șerban Țițeica” 

Premiul III Știrbăț Rozaura 

Vasile Florentina Concursul Regional de Fizică 

„Șerban Țițeica” 

Mențiune Știrbăț Rozaura 

Udriste Alexandra Concursul Regional de Fizică 

„Șerban Țițeica” 

Premiul III Știrbăț Rozaura 

Udriste Matei 

Stefan 

Concursul de eseuri 

IMPLICĂ-TE! 

Premiul I Culea Lavinia 

Cristina 
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Ionescu Ana Concursul de eseuri 

IMPLICĂ-TE! 

Premiul I Culea Lavinia 

Cristina 

 

Concursuri naționale 

Nume și prenume 

elev 

Concurs Premiu Coordonator 

Pauciuc Teodor Concurs Național de Grafică 

„Fanstasticul din mine și din 

afara mea” 

Premiul II Conon Cornelia 

Stanciu Carmen Concurs Național de Grafică 

„Fanstasticul din mine și din 

afara mea” 

Premiul III Conon Cornelia 

Spanulescu 

Sabrina Andreea 

Concurs Național de Grafică 

„Fanstasticul din mine și din 

afara mea” 

Premiul I Conon Cornelia 

Ionescu Ana Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

III (creație 

plastică) 

Gologan Mirela 

Nae Maria Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiunea 

(creație plastică) 

Gologan Mirela 

Petrescu Maria Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II 

(creație plastică) 

Gologan Mirela 

Anita Gabriela Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II 

(creație plastică) 

Bolohan Luminița 

Kozhokar Liubov Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Bolohan Luminița 

Dumitrescu 

Andreea Ioana 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul III 

(creație plastică) 

Bolohan Luminița 

Ion Patricia Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Bolohan Luminița 

Ilie Ana Maria 

Nicoleta 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Lupu Dana 

Dumitrescu 

Alexandru David 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Lupu Dana 

Spanu George Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul III 

(creație plastică) 

Lupu Dana 

Stanciu Carmen Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul III 

(creație plastică) 

Lupu Dana 

Barbu Iuliana 

Georgiana 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul III 

(creație plastică) 

Geană Elena 

Cracea Tebesoi 

Bianca 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Geană Elena 

Edu Cristiana Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Geană Elena 
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Ionescu Claudia Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Geană Elena 

Vraciu Mihai 

Daniel 

Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Culea Lavinia 

Cristina 

Al Halabi Fatima Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Culea Lavinia 

Cristina 

Tache Floriana Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II Dobrică-Văsi 

Lavinia  

Tanase Cornel Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul III Dobrică-Văsi 

Lavinia  

Popa Adrian Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Dobrică-Văsi 

Lavinia  

Bazan Anca Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II Dobrică-Văsi 

Lavinia  

Georgescu Antonia Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul I Dobrică-Văsi 

Lavinia  

Marcu Meltem Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune 

(creație plastică) 

Iancu Marilena 

Buturuga Maria Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II Iancu Marilena 

Mocanu Gabriela Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II Iancu Marilena 

Stancu Anca Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul I Iancu Marilena 

Ion Cristina Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul I Ene Doina 

Nicula Ionut Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Premiul II Ene Doina 

Brezeanu Maria Concurs Național „Matematica 

– știință și limbă universală” 

Mențiune Ene Doina 

Racovita 

Alexandru 

Concursul Național Antidrog 

Iubește-ți viața 

Premiul II Culea Lavinia 

Cristina 

Grigoriu Ana 

Maria 

Concursul Național Antidrog 

Iubește-ți viața 

Premiul II Culea Lavinia 

Cristina 

Racovita 

Alexandru 

Concursul Național Antidrog 

Iubește-ți viața 

Premiul III Culea Lavinia 

Cristina 

Pavel Raluca Concursul Național Antidrog 

Iubește-ți viața 

Mențiune Culea Lavinia 

Cristina 

 

Concursuri internaționale 

Nume și prenume 

elev 

Concurs Premiu Coordonator 

Bratu Claudia Festival International de Premiul II Mirela Gologan 
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Alexandra Chanson Phrancophone 

„Chants sons sur scene 

 

Olimpiade. Faza națională 

Nume și 

prenume elev 

Concurs Premiu Coordonator 

Tarca Amos 

Constantin 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură și Istoria Artelor 

Mențiune la secțiunea 

Arhitectură 

Chira Corina 

Aura 

Malanciuc 

Nicoleta 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură și Istoria Artelor 

Mențiune la secțiunea 

Istoria artei și arhitecturii 

Lascu Tana 

Lazar Mircea 

Ionut 

Olimpiada de Arte Vizuale, 

Arhitectură și Istoria Artelor 

Mențiune la secțiunea 

Arhitectură 

Filimon Ancuța 

 

 

II.3.2. Formarea continuă și perfecționarea profesională a cadrelor didactice.  

Activitatea de perfectionare: 

Formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu şi cumulativ de actualizare şi de 

dezvoltare a competenţelor, iar în acest scop cadrele didactice din şcoala noastră au fost 

implicate într-o varietate de astfel de activităţi, unele în concordanţă cu evoluţiile din planul 

nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind 

adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de 

educaţie. Din această perspectivă putem afirma că la cadrele didactice tinere se observă 

dorinţa de autoperfecţionare şi de recunoaştere a unor merite profesionale prin modul de 

prezentare la inspecţiile curente de specialitate şi prin promovarea examenelor la care au fost 

înscrişi. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a 

realizat astfel:  

 prin studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;  

 prin participarea la examenele de obţinere a definitivării în învăţământ, a gradelor 

didactice II şi I;  

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă 

organizate/avizate de instituţii abilitate (CCD, ISJ, M.E.N.C.S.), astfel:  

 

Situatia rezultatelor la examenele de obtinere a gradelor didactice 2017 – 2018: 

Nr 

crt 

Numele si prenumele 

Cadrului didactic 

Specialitatea Inscrierea la  

gradul didactic 

Nota 

1 BOLOHAN LUMINITA Matematica Gradul I 10 

2 LUPU V. DANA Engleza Gradul I 10 

3 IONESCU G.O. BOGDAN COSTIN Desen proiectiv Definitivat  

 

Activități de doctorat: 

Nr. Numele și prenumele Gradul didactic 
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crt 

1. ENE F.P. DOINA  Doctorat 

 

Situația înscrierilor la grade didactice în anul școlar 2017 – 2018: 

Nr 

crt 

Numele si prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Inscrierea la  

gradul didactic 

1 CAIA – HOANĂȘ I. DUMITRU Religie ortodoxă Gradul II 

2 CANE J. MARILENA GEORGETA Procesare computerizata a imaginii Gradul I 

 

Participarea profesorilor şcolii la cursuri de formare continuă  

An 

școlar 

Nr 

crt 

Programul de perfecționare / 

Formatorul 

Nr. de 

credite 

Participanti 

 

 

 

2015 -

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control intern managerial 

FiaTest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu are 

credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZACU MONICA 

ENE F.P. DOINA 

CULEA CRISTINA LAVINIA 

POPESCU NETA 

ȘTIRBAT ROZAURA 

GHICA DANIELA 

VASILE ROXANA 

CHIRA VASILICA 

IANCU CLAUDIA 

IANCU MARILENA 

DOBRICA–VASI LAVINIA 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare și medierea conflictelor 

Formenerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu are 

credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IANCU MARILENA 

IANCU CLAUDIA 

ENE F.P. DOINA 

FILIMON ANCUTA 

CULEA CRISTINA LAVINIA 

HAZENCOP DANIELA 

MILOS IOAN 

GEANA ELENA 

LUPU V. DANA 

ȘTIRBAT ROZAURA 

DOBRICA–VASI LAVINIA 

BOLOHAN LUMINITA 

ANTON ILEANA 

GHICA DANIELA 

GOLOGAN MIRELA 

CAMPEANU DANA 

 

 

 

2016 -

2017 

 

 

1. Comunicarea eficientă și managementul 

conflictelor 

 MADALINA CARLOVA 

2. Activități de tip seminar organizate de 

British Council cu temele: preătirea 

elevilor pentru examenul KET, examenul 

PET și IELTS 

 LUPU V. DANA 

3. Tehnici alternative de predare a  DOBRICA–VASI LAVINIA 
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matematicii (Universitatea București, 

Facultatea de Matematică și Informatică) 

CULEA CRISTINA LAVINIA 

BOLOHAN LUMINITA 

4. Curs Limba spaniolă–Institutul Cervantes  CANE MARILENA G. 

 

 

 

 

2017 -

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Curs managementul calității în educație  CAIA – HOANĂȘ DUMITRU 

2. Curs expert accesare fonduri europene  LUPU V. DANA 

RADU IOANA MĂDĂLINA 

GEANA ELENA 

3. Curs specialist management intern  CAZACU MONICA 

IANCU MARILENA 

VASILE ROXANA 

CHIRA VASILICA 

CAIA – HOANĂȘ DUMITRU 

4. Curs Inspector SSM (80 de ore)  DUMITRAȘCU I. ION 

MINEA SORINA 

PĂTURCEA AURELIA 

5. Curs noțiuni fundamentale de igienă  BUZATU VASILICA 

RADU NICULINA 

TUN GABRIELA 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățând să trăim împreună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIA – HOANĂȘ DUMITRU 

CANE MARILENA G. 

CONON D. CORNELIA 

DUMITRAȘCU I. ION 

ENE F.P. DOINA 

GOLOGAN M. MIRELA 

IONESCU BOGDAN C. 

LUPU V. DANA 

LASCU TANA 

MILOȘ I. IOAN 

RADU IOANA MĂDĂLINA 

STANCIU I. LIANA 

ȘTIRBĂȚ ROZAURA 

 

Participarea la simpozioane / comunicări: 

An 

școlar 

Eveniment Denumirea lucrării Profesor Data 

 

 

 

 

2015-

2016 

Recovering River 

Landscapes, Seminar 

International UNISCAPE 

En - Route si  workshop 

organizat de UNISCAPE 

și Universitatea  Federico 

II, Napoli, Italia 

Seminar prof. Lascu Tana 28-30
 

Septem- 

brie, 2015 

Resilient Landscapes for 

Cities of the Future, 

Seminar International 

UNISCAPE En - Route  

„The Potential of 

Considering Process 

of  the  Residual 

Landscape“ 

prof. Lascu Tana 13-14 

Aprilie 

2015 
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Historical Monuments in 

the (Re)- School of 

Architecture and Design 

of University of 

Camerino, Ascoli Piceno, 

Italia 

Conferința internațională 

(Re)-Search Through 

Architecture - ICAR 

2015, a2-a editie 

organizată de UAUIM 

“Pilgrims  

Monasteries Routes – 

Significances and 

Opportunities” 

prof. Lascu Tana 26-29 

Martie, 

2015 

Conferință-Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

,,Psihoarhitectura I” prof. Codruta Iana 2015 

Conferință-Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

,,Psihoarhitectura II” prof. Codruța Iana 2016 

 

2016-

2017 

Workshop - Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

,,Explorari prin 

fractali” 

prof. Codruța Iana 2016 

Reconexiuni în Peisaj, Al 

6-lea Seminar 

UNISCAPE EN Route,  

Aspecte despre 

Percepere ca o 

calitate a peisajului 

prof. Lascu Tana 12-14 

oct.2016 

“In Between Scales – 

Simpozion European 

EURAU 2016 

Lectura interpretativă 

ca strategie de 

proiect” 

prof. Lascu Tana 28-30 

Sept. 2016 

Landscape Values – 

Place and Praxis, 

Conferință internațională 

organizată de Centre for 

Landscape Studies, NUI 

Galway, Ireland 

“Chorography 

Approach as Strategy 

in the Architectural 

Design” 

prof. Lascu Tana 29
 
iunie -2

 

iulie 2016 

Arhitectura Recentă-

Discurs critic, seminar 

național organizat de 

UAUIM 

„Arhitectura recentă 

între realitate și 

configurare 

capricioasă” 

prof. Lascu Tana 19-20 mai, 

2016 

 

 

 

European Eco – Label -

Tool of green marketing 

for a sustenaible 

Conference, 

environmental 

engineering and 

prof. Bălăceanu 

Cristina - Teodora 

25-28.05 

2017 
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2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

development, 

international UAB – 

BENA 

sustenaible 

development, Alba 

Iulia, Romania,  

International conference 

on Regional Cooperation 

in the Black See: 

Opportunities and 

Challenges, Istambul, 

Aydin University 

The major way to 

improve the role of 

qualitative role of 

resources in 

nowadays economy, 

prof. Bălăceanu 

Cristina - Teodora 

07.04.2017 

Workshop - Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

”Renaturing the city” prof. Codruța Iana 2017 

Universitatea Americană 

din Moldova, Chișinău 

Dezvoltarea regională 

congruentă a 

României. Realități și 

perspective. 

prof. Bălăceanu 

Cristina - Teodora 

10.05.2018 

Simpozion internațional: 

„Pledoarie pentru 

tehnică” C.T. Mircea cel 

Bătrân, București  

Prezentare prof. Lupu Dana 2017-2018 

Proedus „Școala Bucureșteană 

Dezbate- Alege!”- 

Proedus 

prof. Hazencop 

Daniela 

2017-2018 

Asociația pentru 

dezvoltare durabilă în 

educație 

Comunicare eficientă 

și medierea conflicte- 

lor în mediul școlar 

prof. Bolohan 

Luminița  

2017-2018 

Simpozion internațional: 

„Pledoarie pentru 

tehnică”, C.T. Mircea cel 

Bătrân, București 2018 

Prezentare prof. Dobrică – 

Văsi Lavinia 

Elena 

2017-2018 

Asociația pentru 

dezvoltare durabilă în 

educație 

Comunicare eficientă 

și medierea conflicte- 

lor în mediul școlar 

prof. Dobrică – 

Văsi Lavinia 

Elena 

2017-2018 

Conferință în calitate de 

profesor invitat la 

Universitatea din Alcala 

de Henares, Spania, 

Facultatea de Arhitectură, 

în cadrul workshop-ului 

Arquitectura Bionică - 

Taller 

titlul conferinței „ 

Bionic and Landscape 

Interventions” 

prof. Lascu Tana 3-5 Aprilie 

2017 

Workshop internațional (Re) - NATURING prof. Lascu Tana 7-9 dec. 
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în cadrul Școlii Doctorale 

de Arhitectură, UAUIM 

THE CITY. 

Architecture. Smart. 

Resilient. Sustainable 

2017 

Centrul de Cultură 

Arhitecturală al UAR 

Conferință și 

expozitie - 

Interferențe și Inedit 

în Peisajul Dalmației 

prof. Lascu Tana mai, 2017 

Expoziție în cadrul 

Centrului de Cultură 

Arhitecturală al Uniunii 

Arhitecților din România  

“Interferențe și Inedit 

în Peisajul Dalmației” 

prof. Lascu Tana mai – iunie  

2017 

Simpozion organizat de 

UAUIM – Arhitecturi 

contemporane – de la 

obiect la teritoriu,  

„De la locuinta la 

locuire” 

prof. Lascu Tana 23 aprilie 

2017 

Conferință națională ”Psihosomatica 

arhitecturii” 

prof. Codruța Iana 2018 

Workshop - Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

,,Autoportret la 

marginea pleoapei” 

prof. Codruța Iana 2018 

Workshop - Universitatea 

de Arhitectură și 

Urbanism ,,Ion Mincu”, 

București 

,,Spații vindecatoare 

– Psihosomatica 

arhitecturii” 

prof. Codruța Iana 2018 

Universitatea din Alcala 

de Henares, Spania, 

Facultatea de Arhitectura, 

“Mobiliario y 

Arquitectura Bionica”  

,,Innovative 

Landscape Systems 

for Public Spaces” 

prof. Lascu Tana 22 mai 

2018 

Conferință în cadrul 

Academiei Internaționale 

Cineimpact  

Film Summer 

Academy 

prof. Lascu Tana 28 aug - 

6sept.2018 

Expoziție Concurs “Ion 

Socolescu” – Colegiul de 

Arhitectură “Ion N. 

Socolescu”  

Vernisaj UAUIM prof. Lascu Tana aprilie 

2018 

Noaptea Muzeelor, 

UAUIM, expoziție 

Colegiul Tehnic de 

Arhitectură “Ion N. 

Socolescu” 

Expoziție prof. Lascu Tana aprilie 

2018 
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Organizare și coordonare 

workshop “Exploratori de 

valori ale peisajului” – 

Concurs “Ion Socolescu”  

“Exploratori de valori 

ale peisajului” 

prof. Lascu Tana aprilie 

2018 

 

 

II.3.2. Asigurarea internă a calității: 

Învăţământul, sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al abilităţilor pe care le 

formează şi al soluţiilor practicabile pe care le produce, condiţionează astăzi performanţele, 

competitivitatea şi bunăstarea. Calitatea învăţământului, în contextul globalizării societăţii, nu 

poate fi judecată fără standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializări, 

fără proceduri fiabile de asigurare a calităţii. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei este un proces 

continuu, prin care se concep şi se aplică toate acele măsuri şi activităţi ce determină o 

schimbare benefică în nivelul de performanţă al programului de educaţie. 

În vederea îmbunătăţirii calităţii, se are în vedere evaluarea, analiza şi acţiunea 

colectivă continuă din partea Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. 

Socolescu” bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe 

aplicarea standardelor de acreditare şi evaluare periodică şi a standardelor de referinţă. 

Asigurarea calităţii este un proces colectiv prin care şcoala noastră, ca o comunitate, 

se asigură că standardul diplomelor sale şi al calităţii procesului instructiv-educativ se 

menţine la nivelul fixat prin misiunea şcolii. Pentru personalul Colegiului Tehnic de 

Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu”, oferirea consecventă a unor servicii de 

calitate beneficiarilor noştri, constituie principala preocupare şi responsabilitate. De aceea, 

crearea şi implementarea procesului de asigurare a calităţii este o parte integrantă a 

procesului de îmbunătăţire continuă la care se angajează întreaga echipă în vederea alinierii la 

standardele internaţionale în educaţie.  

Obiectivele generale ale Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. 

Socolescu” în domeniul calităţii sunt următoarele:  

 promovarea unor sisteme şi mecanisme de asigurare a calităţii educaţiei; 

 desfăşurarea de activităţi didactice pe baza îndeplinirii cerinţelor standardelor de 

performanţă;  

 asigurarea pregătirii de specialitate a elevilor; 

 asigurarea perfecţionării cadrelor didactice; 

 continuarea informatizării procesului de învăţământ şi a activităţilor derulate de 

compartimentele operaţionale; 

 îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a managementului instituţional; 

 asigurarea unui nivel de calitate conform cerinţelor spaţiului european. Pentru a întări şi 

consolida performanţa şcolii noastre, este esenţial ca întreg personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic să adere la politica şi procedurile calităţii, iar procesul de învăţământ 

şi serviciile să fie îndreptate spre realizarea obiectivelor strategice ale organizaţiei. În 

aceste sens, se vizează: • introducerea de noi abordări ale procesului de predare - învăţare 

la care accentul să fie pus pe creşterea interactivităţii cursurilor şi pe actualizarea 

informaţiei; • folosirea de sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi bazate pe 
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testarea abilităţii şi competenţelor acestora de a prelucra informaţia primită şi mai puţin 

pe capacitatea lor de memorare; Procesul de evaluare internă şi asigurare a calităţii este 

realizat la nivelul şcolii de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea internă a Calităţii.  

 

Rolul Comisiei:  

 Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;  

 Elaborează Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizată de Colegiului 

Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu”, pe care îl face public; 

 Propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

 

 

II.3.4. Valori spre care se orientează organizația școlară 

II.3.4.1. Valori fundamentale 

Sistemul de învăţământ este un subsistem al sistemului social, aflat în interdependenţă 

cu celelalte subsisteme ale sistemului social. 

Potrivit Legii Educației Naționale nr.1/2011, educația și formarea profesională a 

copiilor și, a tinerilor au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu 

multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru: 

 împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, 

conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul 

vieții; 

 integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; 

 ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei 

economii durabile; 

 formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura 

națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural; 

 educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului; 

 cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a 

respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural.  

 

Curriculumul naţional pentru învăţământul liceal se axează pe 8 domenii de 

competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:  

 competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor 

naţionale;  

 competenţe de comunicare în limbi străine;  

 competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;  

 competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere;  

 competenţe sociale şi civice;  

 competenţe antreprenoriale;  

 competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;  

 competenţa de a învăţa să înveţi.  
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Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și 

formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare. 

 

II.3.4.2. Valorile  școlii: 

 Respect - pentru sine, pentru ceilalti și pentru valorile naționale și europene 

 Demnitate -curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori 

 Responsabilitate -capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile 

care derivă din statutul de membru al comunitații noastre școlare și sociale 

 Toleranță -acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității 

șanselor egale pentru toti 

 Disciplină -ordine, punctualitate și respectarea autorității 

 Cooperare -cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți 

economici etc.) 

 Patriotism -cunoașterea , asumarea și promovarea valorilor naționale 

 

II.3.4.2. Valori europene 

Dintre cele mai importante valori europene dezvoltate în Colegiului Tehnic de Arhitectură și 

Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu” și care au contribuit la îndeplinirea misiunii acestuia putem 

menționa: promovarea performanțelor, inovațiilor, a gândirii critice și creative, formarea de 

competențe-cheie în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață, dezvoltarea 

conceptului de învățare pe tot parcursul vieții. Dimensiunea europeană ce conferă calitate 

educației promovate de colegiul nostru se datorează și  desfășurării de acțiuni si proiecte ce 

au încurajat dialogul intercultural, solidaritatea, toleranța, egalitatea de șanse, respectarea 

drepturilor fundamentale ale omului, afirmarea identității naționale, promovarea valorilor 

școlii românești  în spațiul european prin colaborarea cu școli partenere din Europa pentru 

asigurarea calității în educație, crearea în rândul elevilor a sentimentului de apartenență la 

o Europă unită, stabilă, prosperă, a unei perspective europene și globale, formarea unei 

conștiințe, identități, cetățenii europene active şi totodată a unei personalități responsabile. 

 

II.4. Analiza swot 

II.4.1. Management 

PUNCTE TARI 

● Relația deschisă dintre profesori – echipa 

managerială; 

● Dobândirea titlului de ,,Școală Europeană”; 

● În CA sunt profesori cu experiență 

managerială și cu stagii de formare pe 

domeniul management educațional; 

● Realizarea Planului de Scolarizare; 

● Elevii sunt instruiți într-un mediu calm fără 

excese de autoritate; 

● Desfășurarea unei corespondențe susținute 

PUNCTE SLABE 

● Conformismul unor profesori 

● Nivelul inițial de pregătire scăzut al unor 

elevi la intrarea în clasa a IX-a, mai ales la 

profil tehnologic; 

● Absenteismul elevilor din clasele terminale 

de liceu pentru pregătire în vederea 

promovării examenului național de 

Bacalaureat; 

● Disfuncții în managementul timpului; 

● Supraîncărcarea fișei postului pentru 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 26 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

cu posibili parteneri europeni  şi derularea de 

proiecte europene; 

● Implicarea și consultarea permanentă a 

Consiliului Școlar al Elevilor și creșterea 

importanței acestuia în viața școlii; 

● Interesul elevilor de a se implica în 

activități extrașcolare. 

personalul de conducere și pentru unii 

profesori / personal auxiliar ca urmare a 

reducerii de personal; 

● Slaba implicare a unor profesori. 

 

OPORTUNITĂȚI 

● Deschidere spre dimensiunea europeană a 

educației, posibilitatea de a participa la 

proiecte europene 

● Specificul școlii – element de atracție 

pentru beneficiarii direcți și indirecți în 

vederea integrării pe piața muncii 

● Deschideri ale unor agenți economici/ 

firme către colegiul nostru. 

AMENIȚĂRI 

● Starea economică precară se reflectă în 

situați financiară a elevilor; 

● Lipsa autonomiei școlii în ceea ce privește 

selecția personalului didactic/ selecția 

elevilor; 

● Starea economică precară se reflectă în 

situați financiară a elevilor; 

● Nivelul de salarizare a cadrelor didactice 

este nestimulativ; 

● Scăderea natalității ce se reflectă în 

scăderea populației școlare; 

● Fluctuația cadrelor didactice suplinitoare. 

 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL 

MANAGEMENT 

 derularea subproiectului ÎPS (ROSE) 

 proiectarea unor instrumente eficiente și a unor proceduri de monitorizare a activității 

comisiilor tematice și metodice cu ajutorul CEAC; 

 adaptarea fișei individuale de evaluare la specificul și la nevoile unității de învățământ 

pentru a motiva profesorii în participarea la alte activități decât cele din norma de 

predare; 

 distribuirea echilibrată a unor sarcini pentru a evita supraaglomerarea unor colegi; 

 atragerea în activitatea managerială a profesorilor interesați de cultura 

organizațională; 

 organizarea unor evenimente care să întărească interiorizarea culturii organizaționale 

atât de către angajați, cât și de către beneficiari, inclusiv de cei din comunitatea locală; 

 atragerea unor resurse financiare extrabugetare pentru motivarea financiară a 

profesorilor; 

 diversificarea formelor de învățământ și a specializărilor în funcție de realitatea 

social-economică exprimată de comunitatea locală sau de alți parteneri; 

 schimbarea mentalităților cu privire la pregătirea practică în concordanță cu principiul 

learning by doing (viziunea CE) 

 

 

II.4.2. Curriculum 
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PUNCTE TARI 

● Climat favorabil desfășurării procesului 

instructiv – educativ; 

● Elaborarea CDL și CDȘ cu consultarea 

tuturor partenerilor interesați (agenți 

economici, elevi, părinți) și corelarea lor cu 

realitatea economică; 

● Amenajarea unui laborator AutoCad și 

modernizarea cabinetelor de informatică; 

● Implementarea reformei curriculare; 

● Existența materialelor curriculare la 

dispoziția cadrelor didactice; 

● Existența unui site oficial al colegiului. 

PUNCTE SLABE 

● Absența unor dotări suficiente pentru 

laboratoarele de informatică și pentru 

laboratoarele de arhitectura; 

● Prezența spațiilor insuficient amenajate; 

● Lipsa softurilor educaționale specifice; 

● Nevoia implementării în curriculum a 

softurilor de specialitate (ArhiCad/ Allplan) 

● Permanenta modificare a actelor 

normative. 

 

OPORTUNITĂȚI 

● Creșterea autonomiei școlii; 

● Piața forței de muncă are nevoie de tehnicieni 

conservare restaurare bunuri culturale, 

specializare care nu se regăsește în oferta 

educațională la nivelul municipiului 

București; 

● Acordarea de manuale gratuite elevilor din 

ciclul superior al liceului; 

Posibilitatea informării online; 

● Implicarea școlii în proiectul ROSE.  

AMENINȚĂRI 

● Absența motivației interioare pentru studiu 

a grupului vulnerabil (clasa a IX-a); 

● Absența unui design profesional la clasele 

superioare; 

● Lipsa de informații în ce privește 

orientarea profesională a elevilor pentru 

clasa a IX-a; 

● Nivel inițial de pregătire scăzut al elevilor 

ccu medii mici de admitere; 

● Lipsa programelor și a manualelor la unele 

discipline de specialitate (Arhitectură). 

 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL 

CURRICULUM 

 monitorizarea valorii adăugate în educație, mai ales a educației extrașcolare și 

extracurriculare; includerea educației nonformale în procesul instructiv-educativ; 

 creșterea nivelului calitativ al procesului instructiv-educativ, în concordanță cu 

standardele de performanță și cu realitatea socială și economică; 

 specializarea elevilor prin CDȘ-uri și CDL-uri specifice; 

 promovarea caracterului deschis, dinamic, transdisciplinar al procesului instructiv-

educativ; 

 diversificarea ofertei educaționale prin înființarea unei clase de tehnicieni conservare 

restaurare bunuri culturale;  

 democratizarea procesului de alegere a manualelor alternative. 

 

II.4.3. Resurse umane și materiale 

PUNCTE TARI 

● Personal didactic calificat; 

● Peste 75% dintre profesori au participat la 

PUNCTE SLABE 

● Insuficienta formare continuă prin cursuri 

în anul școlar trecut a profesorilor diriginți; 
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programe de master sau formare continuă; 

● Realizarea unui climat ambiental plăcut 

pentru desfășurarea activității în urma unor 

multiple reparații și amenajări; 

● Dotarea laboratoarelor;  

● Crearea și actualizarea bazei de date; 

● Utilizarea programului tehnicii de calcul la 

diverse discipline; 

● Posibilitatea ca elevii să obțină atestate 

profesionale; 

● Creșterea populației școlare 

● Disponibilitatea profesorilor de a derula 

activități extrașcolare și de consultație cu 

elevii care aplică la secția vocațional sau care 

doresc să urmeze o facultate de profil. 

● Insuficienta resursă materială în 

laboratoarele TIC; 

● Lipsa de dotare în laboratorul AutoCad; 

● Imposibilitatea de a utiliza fondurile 

proprii pentru dotări și amenajări; 

● Gestiune deficitară a bazei materiale 

(tehnic); 

● Nu toți profesorii promovează lucrul în 

echipă, dezvoltarea abilităților de 

comunicare și autoevaluare; 

● Achiziția de carte școlară. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

● Posibilitatea de a atrage programe 

structurale europene; 

● Posibilitatea de a colabora cu agenți 

economici pentru a asigura orientarea în 

carieră și formarea profesională a elevilor 

noștri; 

● Situarea școlii în zonă semi-centrală; 

● Bunul prestigiu al școlii în rândul 

comunității locale, al părinților și al agenților 

economici cu care am colaborat. 

AMENIȚĂRI 

● Statutul profesional al profesorilor în 

continuă degradare; 

● Abandonul școlar masiv al adolescenților; 

● Lipsa de atractivitate a acestui domeniu 

din cauza crizei/ a efortului de formare de 

după terminarea liceului; 

● Mediul din care provin elevii (cu probleme 

materiale, familii dezorganizate, violență în 

familie etc); 

● Deteriorarea bunurilor în unele spații 

didactice și imposibilitatea recuperării 

daunelor. 

 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL RESURSE 

 UMANE ȘI MATERIALE 

 identificarea unor activități care să declanșeze mecanismele interne ale motivației 

pentru învățare în cazul elevilor și pentru formare continuă în cazul profesorilor; 

 implicare profesorilor în cursuri pentru formare continuă, mai ales în cursuri adresate 

diriginților; 

 achiziție de materiale (lucrări) pentru orele de dirigenție; 

 constituirea unui portofoliu de bune practici pentru dirigenție; 

 creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților sau în formarea ulterioară 

(învățământ postliceal și universitar) prin promovarea mecanismelor de identificare a 

unui loc de muncă sau a șanselor de educație ulterioară 
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II.4.4. Relații cu comunitatea 

PUNCTE TARI 

● Semnarea acordului de parteneriat 

educațional cu părinții și cu elevii; 

● Planificarea activităților extrașcolare prin 

consultarea tuturor partenerilor 

● Colaborarea cu Poliția, Pompierii și cu 

Jandarmeria; 

● Valorificarea ofertei educaționale a 

organizațiilor nonguvernamentale materiali- 

zate în programe specifice. 

PUNCTE SLABE 

● Insuficienta implicare a părinților în 

activitatea școlii; 

● Scăderea numărului de activități ale 

Consiliului Școlar al Eelevilor în semestrul al 

II-lea; 

● Insuficienta promovare a imaginii școlii 

astfel încât oferta noastră educațională și 

rezultatele școlii să fie cunoscute celor 

interesați direct; 

● Neimplicarea Comitetului Reprezentativ al 

Părinților în activitatea școlii. 

OPORTUNITĂȚI 

● Încheierea unor parteneriate viabile cu 

agenți economici și cu societăți care 

derulează proiecte interesante pentru unitatea 

noastră; 

● Posibilitatea de a accesa programe de 

formare europene; 

● Relația pozitivă cu mass-media pentru a 

promova o imagine realistă a colegiului. 

AMENINȚĂRI 

● Absența unor reglementări care să prevadă 

avantaje pentru agenții economici care 

colaborează cu școlile. 

 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA SITUAȚIEI PE SEGMENTUL RESURSE 

UMANE ȘI MATERIALE 

 organizarea unor evenimente la care să participe și presa; 

 promovarea imaginii liceului prin proiecte/ programe cu implicarea agenților 

economici, a consiliului local și a celorlalți parteneri ai noștri 

 lărgirea parteneriatelor școlii 

 participare la proiecte europene 

 mobilizarea CȘE 

 mobilizarea Comitetului Reprezentativ al Părinților pentru viața școlii. 
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III. PROIECTAREA PERSPECTIVEI 

III.3.1. Strategia 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ,,I.N. Socolescu” își propune să asigure un 

proces de învățământ flexibil și diversificat raportat la necesitățile și opțiunile elevilor; să 

asigure o pregătire generală de specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea 

formării elevilor cu necesitățile comunității locale și cu standardele educaționale ale Uniunii 

Europene, asigurând egalitatea șanselor, integrarea socială și profesională a absolvenților. 

 

III.3.2. Priorități. Obiective. Ținte. 

Din corelarea punctelor slabe cu amenințările rezultă țintele / obiectivele strategice pentru 

dezvoltarea instituțională a Colegiului Tehnic de Arhitectura și Lucrări Publice ,,I. N. 

Socolescu” în perioada următorilor 4 ani și pentru îmbunătățirea punctelor slabe identificate 

pe baza analizelor SWOT. 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii la nivel local, 

regional și european 

 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea parteneriatului social la nivel de capitală / al unităţilor de învăţământ în 

vederea identificării nevoii de formare. 

 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele identificate pe piaţa muncii din capitală. 

 Valorificarea parteneriatelor europene în corelare cu nevoile de formare identificate pe 

piețe ale spațiului european 

 

Ținte:  

 Autorizarea și acreditarea specializării Conservare – restaurare bunuri culturale pentru 

care școala are resurse materiale și umane adecvate. 

 Dezvoltarea a 2 parteneriate cu agenți de pe piața muncii care pot completa formarea 

profesională a elevilor (vocațional și tehnic) 

 Identificarea și derularea a 2 parteneriate/ proiecte europene. 

 Nivelul ridicat de inserție (peste 70%) a absolvenților pe piața muncii, respectiv în 

învățământul superior. 

 Îmbunatățirea rezultatelor obținute de elevi la concursurile școlare și la examenele de 

absolvire (64% în următorii 4 ani) 

 Competențe profesionale dobândite de absolvenți (cel puțin două compentențe 

complementare actulului educațioal), care să le permită mobilitatea pe piața muncii. 

 Dezvoltarea de parteneriate cu: Uniunea Naională a Restauratorilor de Monumente 

Istorice, cu institutii de învățământ superior de profil, operatori economici cu activitate în 

domeniul restaurării și conservării patrimoniului cultural. 
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PRIORITATEA 2: Adaptarea resurselor din școală la cerințele unui sistem modern de 

educație și de formare. 

 

Obiective specifice: 

 Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul unităţilor 

cu învăţământ gimnazial din capital. 

 Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare 

continuă, pentru creșterea calității actului didactic 

 Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională 

 Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a 

cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare 

 

Ținte: 

 Dezvoltarea a 2 programe de formare profesională pentru toți membrii personalului în 

funcție de nevoi. 

 Diseminarea unui exemplu de bună practică. 

 

PRIORITATEA 3: Adaptarea bazei materiale a școlii la cerințele unui sistem modern de 

educație și de formare profesională 

 

Obiective specifice: 

 Atragerea de resurse extrabugetare. 

 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unității școlare. 

 Extinderea bazei materiale a școlii prin crearea de noi săli de atelier de specialitate și a 

unui laborator de restaurare și conservare patrimoniu, precum și a unei săli de sport. 

 Dotarea unităţii şcolare cu echipamente de specialitate şi IT în vederea creşterii calităţii 

procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în 

vigoare, inclusive adaptate pentru copiii cu dizabilități 

 Asigurarea unui mediu sănătos, eficient și sigur pentru învățare 

 Implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a școlii.       

 

Ținte: 

 Asigurarea unor condiții de microclimat corespunzătoare în toate spațiile de instruire prin 

asigurarea dotărilor minimale și prin îmbunătățirea bazei materiale 

 Reamenajarea a 2 spații în funcție de nevoile beneficiarilor, astfel încât să furnizăm un 

proces educativ de calitate 

 Implicarea a 2 sponsori în completarea bazei materiale a școlii. 

 Realizarea a 2 parteneriate cu actori din comunitatea locală pentru atingerea parametrilor 

de siguranță și pentru reducerea violenței în mediul școlar. 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea relațiilor comunitare, de sistem și transnaționale  
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Obiective specifice: 

 Valorificarea parteneriatelor sociale și educaționale pentru îmbunătățirea mobilității 

intra/inter-regionale și accesul elevilor la educație și formare de bună calitate 

 

Ținte: 

 Îmbunătățirea imaginii școlii prin realizarea a 2 evenimentee media pozitive. 

 realizarea de parteneriate cu 25 de școlili gimnaziale pentru popularizarea ofertei 

educaționale 

 dezvoltarea a 2 parteneriate europene pentru formare profesională și strategii de educație 

complementare formării instituționale (educația pentru sănătate, prevenirea abandonului 

școlar, educație ecologică, educație pentru planing-ul carierei) cu includerea educației 

nonformale în strategiile educaționale propuse de unitatea de învățământ 

 transferul unui caz de bună practică în formarea profesională 

 

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor educaționale, de consiliere 

şi orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

 

Obiective specifice: 

 Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare în 

vederea alegerii traseului profesional. 

 Creșterea promovabilității la Examenul Național de Bacalaureat la 64% în următorii 4 

ani. 

 Scăderea numărului de absențe ale elevilor din grupuri vulnerabile cu 7% pe următorii 4 

ani. 

 Creșterea mediilor de promovare la final de ciclu școlar. 

 

Ținte: 

 Elevii provenind din medii defavorizate și cu număr mare de absențe vor fi integrați în 

viața socială și educațională a școlii, astfel încât să le crească șansele de reușită pe piața 

educațională postliceală și universitară și să se integreze eficient pe piața muncii. 

 Nivel ridicat de inserție a absolvenților pe piața muncii, respectiv în învățământul 

superior. 

 Diminuarea eșecului școlar.  

 Dezvoltarea abilităților de socializare și de integrare în viața socială a unității de 

învățământ pentru cel puțin 200 de elevi în patru ani. 
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III.3.3. Planul operațional pentru anul școlar 2018 - 2019 
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IV. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

IV.4.1. Acțiuni de consultare 

Tipul consultării  Parteneri  Perioada  Rezultatul  

Activitate de 

reorganizare  

Consiliul de Administraţie, 

şefii de compartimente  

August 

2018 

Actualizarea 

colectivului PAS  

Evaluarea proiectului 

de conţinut PAS  

Şefii de compartimente, 

colectivele de catedră  

Septembrie 

2018 

Ajustarea 

componentelor planului  

Atribuirea sarcinilor de 

lucru  

Consiliul de Administraţie, 

colectivul PAS  

Septembrie 

2018 

Lista sarcinilor 

concrete şi termenele  

Chestionar la consiliul 

tematic  
Cadrele didactice  

Septembrie 

2018 
Feed-back  

 

IV.4.2. Monitorizare și evaluare operațională 

Echipa/Responsabil  Acţiuni monitorizate  Perioada  Modul evaluării  

Colectivul PAS  
Colectarea datelor PRAI şi 

PLAI  

Octombrie 

2018 
Raport de activitate  

Colectivul PAS  Structurarea conţinutului  
Octombrie 

2018 

Raport 

informaţional  

Consiliul de 

Administraţie  

Director  

Structurarea conţinutului  

Noiembrie 

2018 

 

Plan de revizuire  

 

IV.4.3. Monitorizare managerială 

Manageri  Parteneri   Perioada  Concluzii/Destinatari  

Director 

ARACIP 

ISMB 

IS1 

Parteneri economici interesați de oferta 

educațională a școlii 

Decembrie 

2018 

 

Corecţii la inserţia 

profesională  

 

IV.4.4. Surse de informații 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, 
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 Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, documente care 

atestă 

 parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 

Consiliului de 

 Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente 

ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 Site-uri de prezentare a municipiului Bucuresti 

 PRAI regiunea Bucuresti-Ilfov 

 PLAI Bucuresti-Ilfov 2011-2012_20120 

 Anuarul statistic al municipiului Bucuresti 

 Date statistice – AJOFM  

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 Rapoarte scrise ale ISMB  întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

IV.4.5 Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a PAS 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului 

de Administraţie, Comisiei pentru asigurarea calităţii în educaţie; 

 revizuire periodică şi corecţii; 

 se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune 

şi se vor compara cu rezultatele aşteptate; 

 se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare 

iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii – formării 

profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de 

mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare); 

 se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale 

şi de timp; 

 se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor 

implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ; 

 se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial; 

 se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi 

extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ. 

         

  Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul 

operaţional. Managementul școlii urmăreste derularea programului în școală și colaborarea cu 

partenerii economico-sociali și întocmește raportul de autoevaluare stabilind periodic 
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punctele tari și punctele slabe ale școlii, iar pe baza acestora planul de îmbunatățire a 

activității cu ținte și responsabilități precise. 

          Planul de îmbunatățire a activității școlii este amendat cu propunerile evaluatorilor 

externi (Raportul Inspectoratului Scolar), precum și cu propunerile partenerilor economici și 

sociali. Monitorizarea situației absolvenților scolii (angajați, continuarea studii, șomeri etc.) 

oferă feed- back pentru prognozarea evoluției cererii de muncă pe calificari pentru 

actualizarea PAS. 

 

Concluzii: 

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I.N.Socolescu” îşi propune să ofere 

fiecărui elev absolvent, educaţie în spiritul libertăţii sociale şi culturale, al armonizării 

tendinţelor de autorealizare cu cerinţele vieţii sociale, pentru a se integra fie pe piaţa muncii, 

fie în forme de învăţământ superioare. 

 Şcoala noastră contribuie la promovarea încrederii publice în regulile și  standardele 

de acordare a calificărilor profesionale, respectiv a diplomelor şi certificatelor în învăţământul 

preuniversitar din România, la nivelul de pregătire din Uniunea Europeană. 

Odată cu globalizarea, educaţia a avut o puternică influenţă asupra societăţii. 

Furnizarea de informaţii corecte către cei interesaţi privind calitatea programelor de studiu , a 

standardelor profesionale cât şi a competenţelor necesare unui absolvent, reprezintă 

priorităţile de bază ale oricărui furnizor de educaţie din învăţământul preuniversitar . Întreaga 

politică educaţională la nivel naţional se dezvoltă pe baza noilor competenţe de bază (pe 

lângă cele „tradiţionale ” de scriere , citire si calcule de bază – Consiliul European, Lisabona 

2000) astfel : 

 deprinderi din domeniul tehnologiei informaţiei (competente digitale); 

 deprinderi din domeniul limbilor străine (competente lingvistice); 

 competenţe care ţin de cultura tehnologică; 

 spirit antreprenorial (competente organizatorice); 

 competențe sociale (competente de comunicare). 

   Aceste competenţe de bază, în noul context social şi economic, implică 

recunoaşterea cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite atât în interiorul cât şi în afara 

sistemului formal de educaţie precum şi încurajarea dezvoltării formelor de învăţământ pe tot 

parcursul vieţii, pentru toate categoriile de vârsta şi grupuri sociale. 

Realizarea obiectivelor propuse va fi posibilă printr-o activitate susţinută, bazată pe o 

implicare eficientă şi conlucrare, între manager, cadrele didactice, părinţi,  autorităţi, diverşi 

agenţi economici, cu sprijinul inspectoratelor  şcolare şi al M.E.C. 

Punerea în practică a celor expuse mai sus conduce la creşterea rolului şcolii, la 

implicarea cu efecte benefice a acesteia în viaţa socială, la creşterea prestigiului şi 

competitivităţii Colegiului Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”. 

Acest lucru se va reflecta pozitiv asupra cadrelor didactice implicate şi a absolvenţilor, care 

în acest fel, vor putea urma cursuri de pregătire postliceală sau universitară şi îşi vor putea 

găsi mai uşor de lucru. 

În cadrul şcolii româneşti, problema motivării în vederea antrenării resurselor umane, 

a devenit extrem de complexă pentru că, în ultimii cincisprezece ani, s-a produs o depreciere 
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continuă a salarizării personalului didactic, precum şi a statutului social al profesiei de 

profesor, concomitent cu creşterea rolului şcolii în pregătirea pentru piaţa muncii.  

În societatea informaţională, capitalul uman este principala resursă strategică, astfel, 

pentru orice manager este deosebit de important să îşi dezvolte o strategie de motivare a 

personalului pentru a putea realiza schimbarea dorită şi creşterea calităţii prestaţiei 

organizaţiei pe care o conduce. 

 

 

 

 

 

IV.4.6. Analiza și revizuire PAS 

Tipul 

consultării  

Parteneri  Perioada  Rezultatul  

Activitate de 

reorganizare  

Consiliul de Administraţie, 

şefii de compartimente  

Septembrie 

2016 

Actualizarea colectivului 

pentru analiză PAS  

Evaluarea PAS  Şefii de compartimente, 

responsabili catedră 

colectivele de catedră  

Decembrie 

2016 

Ajustarea unor 

componentelor PAS  

Atribuirea 

sarcinilor de 

lucru  

Consiliul de Administraţie, 

colectivul PAS  

Decembrie 

2016 

Lista sarcinilor concrete şi 

termenele  

Chestionar la 

consiliul tematic  
Cadrele didactice  

Decembrie 

2016  
Feed-back  
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3.6. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR  2016-2017 

Nr. 

crt. 
Domenii funcționale Programe de dezvoltare Perioada 

Ținta 

strategică 

1 Management școlar 
Evaluarea calității managementului școlar și a activității personalului din colegiu 

pentru creșterea performanțelor școlare 
2014-2018 T1 

2 Curriculum  
Evaluarea aplicării politicilor educaționale ale MENCȘ la nivelul liceului și a 

ofertei educaționale în funcție de nevoile specifice ale comunității bucureștene 
2014-2018 T1 

3 Resurse umane Formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului didactic  2014-2018 T4, T12 

4 Proiecte și programe 
Coordonarea și organizarea proiectelor educative, școlare și extrașcolare, prin 

parteneriate la nivel local, național și european 
2014-2018 T3 

5 Resurse materiale Gestionarea eficientă și îmbunătățirea resurselor materiale existente 2014-2018 T5, T6, T7, T8 

6 
Relații cu publicul și 

imagine 

 Asigurarea transparenței în comunicare și conturarea unei imagini pozitive a    

școlii în rândul comunității locale   
2014-2018 

T2, T9, T10, 

T11 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii la nivel local, regional și european 

 

OBIECTIV: Adaptarea ofertei școlii la nevoile de formare locale și europene.  

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 Autorizarea unor specializări noi pentru care școala are resurse materiale și umane adecvate (T1) 

 Dezvoltarea de parteneriate cu agenți de pe piața muncii care pot completa formarea profesională a elevilor (vocațional și tehnic) (T2) 

 Valorificarea parteneriatelor europene în corelare cu nevoile de formare identificate pe piețe ale spațiului european (T3) 

CONTEXT: 

 Din anul școlar 2013 – 2014 se observă creșterea interesului pentru școlile postliceale, deoarece se produce o scădere a promovabilității la 

examenul național de Bacalaureat; 
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 Interes manifestat de angajatori pentru cadre tehnice cu formare medie pe domeniul cadastru; 

 Perspective economice și legislative pentru acest domeniu; 

 Posibilitatea de a identifica și diversifica învățământul vocațional; 

 Elaborarea CDL (Tehnic) în echipe formate din cadre didactice și reprezentanți ai agenților economici din piața reală, în acord cu documentele 

școlare în vigoare 

 Elaborarea CDȘ (Vocațional și Teoretic) în acord cu interesul partenerilor și beneficiarilor direcți/ indirecți 

 

Programe/ 

activități 

Rezultate așteptate Orizont de 

timp 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

Evaluare 

Identificarea unor 

parteneri viabili 

pe piața muncii 

interesați de 

dezvoltarea unei 

școli postliceale 

cu profil cadastru 

Încheierea a 2 

parteneriate viabile 

pentru unitatea de 

învățământ 

Februarie 

2017 

Liana Stanciu 

 

Parteneri educaționali 

(universități, agenți 

economici) 

Internă  Analiza 

parteneriatelor de 

către CEAC 

Analiza resurselor 

școlii (umane și 

materiale) 

Statistici privind 

resursele umane și 

materiale ale școlii 

(SWOT și PESTE) 

Cf 

calendarului 

Cazacu Monica Coordonatorii de 

comisii metodice 

 

Internă  Analiza 

documentelor de 

raportare și a 

proiectului pentru 

planul de 

școlarizare 

Realizarea 

dosarului pentru 

autorizare a școlii 

Dosarul de autorizare Februarie 

2017 

Comisia stabilită 

de CP și CA 

Agenți economici și 

parteneri educaționali 

Internă și 

externă 

Analiza mapei de 

către ISMB și 

ARACIP 
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postliceale 

Corelarea 

planului de 

școlarizare cu 

prioritățile și cu 

tendințele de 

dezvoltare 

economică locală 

și regională 

Proiect al planului de 

școlarizare avizat de 

ISMB 

Noiembrie 

2916 

Cazacu Monica Coordonatorii de 

comisii metodice 

Comisia pentru 

curriculum 

Consiliul de 

Administrație 

Internă ISMB 

Constituirea unui 

grup de lucru 

abilitat pentru 

elaborarea 

proiectelor CDȘ 

și CDL 

CDȘ 

CDL 

Martie 2017 Echipele 

specializate 

pentru proiectare 

curriculară 

Părinți 

Elevi 

Internă Autoevaluare 

CEAC 

 

Discutarea 

proiectelor în 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Realizare unei liste  

privind ameliorarea 

proiectelor până la 

15.04.2015 

Martie 2017 Membrii 

Comisiei pentru 

Curriculum 

Reprezentanții agenților 

economici interesați de 

oferta noastră 

curriculară 

Parteneri de pe piața 

educațională postliceală 

și universitară 

Internă  Evaluarea 

feedback-ului 

primit de la 

parteneri, de la 

beneficiari și de 

la profesori 

Extinderea ofertei 

educaționale prin 

autorizarea școlii 

Autorizație provizorie 

de funcționare din 

parte ARACIP 

2017 – 2018  Comisia pentru 

elaborarea 

documentației 

ISMB, Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților, CȘE 

Extrabugetare 

(5.500 lei) 

Analiza 

documentelor de 

autorizare și a 
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postliceale 

cadastru 

ARACIP rapoartelor de 

evaluare externă 

Valorificarea 

parteneriatelor 

transnaționale sau 

a proiectelor de 

mobilitate 

educațională în 

identificarea 

nevoilor de 

formare în spațiul 

european și 

adaptarea ofertei 

curriculare a 

școlii 

Derularea proiectului 

în parteneriat cu 

Fundația Marconi  

Cf. 

calendarului 

Cane Marilena 

Lupu Dana 

Fundația Marconi 

Colegiul Tehnic Media 

Colegiul Național 

„Grigore Moisil” 

 

Fonduri 

europene 

Analiza raportului 

Raport privind 

identificarea de noi 

parteneri europeni 

Cf. 

calendarului  

Lupu Dana Potențialii parteneri Fonduri 

proprii 

Analiza raportului 

și identificarea 

unui parteneriat 

transnațional  
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PRIORITATATEA 2: ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ȘCOALĂ LA CERINȚELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE 

ȘI DE FORMARE 

 

OBIECTIV: Valorificarea experienței dobândite de cadrele didactice la cursurile de formare/ perfecționare 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 

 Dezvoltarea competențelor resurselor umane de a utiliza și valorifica noile tehnologii de informare, formare și comunicare prin parcurgerea 

cursurilor de formare și perfecționare profesională (T4) 

 

CONTEXT: 

 Performanțele unei organizații depind în mod direct de performanța resurselor umane pe care le integrează, prin urmare trebuie: 

 Dezvoltate resursele umane din unitate 

 Implementate ideile moderne în sistemul tradițional 

 Utilizat eficient potențialul uman existent 

 

Programe/ 

activități 

Rezultate așteptate Orizont de 

timp 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

Evaluare 

Identificarea 

nevoilor de formare 

și consilierea 

cadrelor didactice în 

privința alegerii 

programelor de 

formare 

Cel puțin 3 cursuri derulate la 

nivel de unitate 

Cel puțin 10 cadre didactice 

consiliate semestrial 

Semestrial  Știrbăț Rozaura, 

responsabil al 

Comisiei pentru 

formare și 

perfecționare 

ISMB 

CCD 

Alți furnizori 

de cursuri 

Buget local, 

autofinanțare 

Analiza raportului 

Comisiei tematice 

la final de 

semestru și 

compararea cu 

țintele stabilite 

prin planul de 
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acțiune 

Organizarea unor 

stagii de formare 

pentru dezvoltarea 

abilităților/ 

competențelor de 

folosire a 

programelor grafice 

Derularea proiectului în 

parteneriat cu Fundația 

Marconi 

Cf 

calendarului 

Cane Marilena 

Lupu Dana 

Fundația 

Marconi 

Colegiul 

Tehnic 

Media 

Colegiul 

Național 

„Grigore 

Moisil” 

Fonduri 

europene 

Raportul de 

proiect 

Organizarea unui 

stagiu de formare 

pentru asigurarea 

calității 

Minimum 4 profesori formați Decembrie 

2016 

Ene Doina 

Stanciu Liana 

CCD Autofinanțare Analiza raportului 

de evaluare a 

cursului  

Identificarea 

cadrelor care vor 

beneficia de formare 

SSM 

2 angajați formați 

 

Sem I Minea Sorina, 

responsabil SSM 

și PSI 

CCD sau alt 

partener 

Autofinanțare  Analiza raportului 

de evaluare a 

cursului 

Organizarea unor 

activități de 

diseminare a 

rezultatelor formării 

cadrelor didactice 

2 exemple de bună-practică 

popularizate la nivel de 

comisii metodice, la nivel de 

liceu și la nivel municipal 

Pe parcursul 

întregului an 

Director 

Coordonatori ai 

comisiilor 

metodice 

ISMB 

CCD 

Buget local Evaluarea 

exemplelor de 

bună-practică 

diseminate 

Sprijinirea 

membrilor 

Cel puțin un profesor format 

în cadrul unui program   

15 iunie 2017 Lupu Dana Partenerii de 

formare 

Buget local 

Bugetul Agenția 

Națională pentru 

Analiza cursurilor 

de formare la 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 44 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

personalului didactic 

pentru aplicarea la 

programe europene 

de formare 

profesională 

identificați proiecte Comunitare 

în domeniul 

educației și formării 

profesionale 

nivel european 

PRIORITATEA 3: ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINȚELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE ȘI DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

OBIECTIV: Îmbunătățirea resursei materiale a școlii 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 Asigurarea unor condiții de microclimat corespunzătoare în toate spațiile de instruire prin asigurarea dotărilor minimale și prin îmbunătățirea bazei 

materiale (T5) 

 Reamenajarea unor spații în funcție de nevoile beneficiarilor, astfel încât să furnizăm un proces educativ de calitate (T6) 

 Asigurarea siguranței elevilor și a personalului. (T7) 

CONTEXT:  

 Mediul de formare profesională pentru a fi eficient necesită includerea mijloacelor informatice și multimedia în procesul de învățare – evaluare, 

prin urmare se impun următoarele măsuri: 

 Finalizarea dotărilor Cabinetului european și Cabinetului de Matematică 

 Realizarea unui Cabinet de Istoria artelor și arhitecturii 

 Realizarea unor spații de învățământ pentru școala postliceală de cadastru 

 Achiziția de licențe pentru programele utilizare în procesul de instruire (Windows, Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, 

programe CAD) 
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Programe/ 

activități 

Rezultate așteptate Orizont de 

timp 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

Evaluare 

Realizarea 

studiilor de 

necesitate pentru 

toate spațiile de 

instruire 

Studii de necesitate pentru 

fiecare spațiu de instruire 

15.11.2016 Responsabilii 

de comisii 

metodice și 

tematice 

AUIPUSP Autofinanțare Analiza acestor 

studii și a 

fundamentării lor 

pentru buna 

desfășurare a 

activității 

didactice 

Igienizarea 

spațiilor de 

învățare și a 

coridoarelor 

Realizarea lucrărilor de 

reparație și de igienizare pentru 

minimum 75% dintre spațiile 

destinate elevilor 

Lunar  

Cf cu 

planificarea 

lucrărilor 

Cazacu 

Monica 

Primăria 

Sector 1 

Buget local 

Autofinanțare 

Analiza 

rezultatelor 

obținute la 

lucrările executate 

Dezvoltarea bazei 

materiale din 

școală pentru a 

asigura 

implementarea 

noii specializări 

solicitate la 

ARACIP 

-dotarea laboratorului de 

cadastru cu necesarul de 

auxiliare didactice în proporție 

de 80% 

-completarea aparaturii de 

laborator 100% 

-dotarea cu echipamente pentru 

un laborator 

Mai 2017 Cazacu 

Monica 

Vasile 

Roxana 

Stanciu 

Liana 

Parteneri 

externi din 

piața 

economică 

Primăria 

Sectorului 1 

Donații și 

sponsorizări 

Buget local 

Autofinanțare 

 

Proces-verbal de 

recepție a 

cabinetului 

Dezvoltarea bazei 

materiale din 

școală pentru a 

susține eficient 

-dotarea laboratorului cu 

mobilier și aparatură 

multimedia pentru proiecție 

Iunie 2017 Cazacu 

Monica 

Vasile 

Roxana 

Primăria 

Sector 1 

Parteneri 

dispuși să 

Buget local 

Donații 

Analiza 

rezultatelor 

materiale obținute 

în urma 
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orele de Istoria 

arhitecturii 

 sprijine 

dezvoltarea 

școlii 

demersurilor 

Reamenajarea 

spațiilor destinate 

relaxării elevilor 

în timpul pauzei și 

după ore 

Reamenajarea zidului care 

împrejmuiește școala 

Iunie 2017 Cazacu 

Monica 

Ene Doina 

Ghinea 

Alexandru 

Consiliul local 

CȘE 

Comitetul 

Reprezentativ 

al Părinților 

Buget local 

Autofinanțare 

proiecte educative 

Analiza 

impactului asupra 

elevilor 

(prelucrare 

chestionare 

aplicate pe 

eșantion 

reprezentativ) 

Reabilitarea și 

extinderea 

sistemului de 

supraveghere 

video 

Sistem de supraveghere extins 

în cel puțin 5 cabinete 

Mutarea DVR-uri și aparatură 

specifică în spațiu destinat 

acesteia 

Februarie 

2017 

Vasile 

Roxana 

Consiliul local Buget local Analiza 

performanțelor 

sistemului de 

supraveghere 

Asigurarea 

materialelor 

necesare pentru 

protecția muncii și 

PSI 

Acoperirea cu materiale 

necesare bunei funcționări în 

proporție de 100% 

Septembrie și 

cf graficului 

de necesar 

Cazacu 

Monica 

Comisiile 

tematice 

arondate 

ISU 

 

Buget local Analiza siguranței 

la locul de muncă 

Achiziționarea de 

licențe pentru 

calculatoare 

Acoperirea cu licențe a tuturor 

calculatoarelor din școală 

Mai 2017 Vasile 

Roxana  

AUIPUSP Buget local Raport cabinet 
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE, DE SISTEM ȘI TRANSNAȚIONALE 

OBIECTIV: Valorificarea parteneriatelor sociale și educaționale pentru îmbunătățirea mobilității intra/inter-regionale și accesul elevilor la educație și 

formare de bună calitate 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 implicarea partenerilor economici în dezvoltarea bazei materiale a școlii (T8) 

 implicarea comunității locale în susținerea elevilor cu dificultăți (T9) 

 realizarea unor parteneriate cu școlile generale pentru popularizarea ofertei educaționale (T10) 

 dezvoltarea unor parteneriate europene pentru formare profesională și strategii de educație complementare formării instituționale (educația 

pentru sănătate, prevenirea abandonului școlar, educație ecologică, educație pentru planing-ul carierei) cu includerea educației nonformale în 

strategiile educaționale propuse de unitatea de învățământ (T11) 

 transferul de bune practici în formarea profesională (T12) 

 

CONTEXT: Piața muncii dinamică determină nevoia de a strânge legăturile furnizorului de educație cu mediul economic real și cu partenerii din 

învățământul superior și postliceal. 

Programe/ 

activități 

Rezultate așteptate Orizont de 

timp 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

Evaluare 

Negocierea și 

semnarea 

convențiilor de 

colaborare cu 

agenți economici 

locali și cu alți 

parteneri 

educaționali 

Convenții/ protocoale/ 

parteneriate 

Permanent  Cazacu 

Monica 

Toți 

profesorii 

Agenți 

economici 

Unități de 

învățământ 

Autofinanțare Analiza 

documentelor 

întocmite 

mailto:ctalp2002@yahoo.com
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


 

 

Planul de acțiune al școlii – 2018 - 2022  

 

Pagina 48 din 96 

 
COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI  PUBLICE  

                                  “IOAN N. SOCOLESCU” 
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983  

TEL /  FAX : 021 310 89 58, 021 310 89 55,  email  :  ctalp2002@yahoo.com  

web :   www.colegiulionsocolescu.ro 

 

Inițierea și 

implementarea 

unor proiecte cu 

comunitatea 

locală pentru 

elevii cu 

probleme sociale 

Minimum 2 proiecte 

implementate 

Diminuarea absenteismului și 

a abandonului școlar în 

comparație cu anul școlar 

trecut 

cu 10% 

15.06.2017 Ene Doina 

Comisia 

diriginților 

Consiliul local 

Agenția 

Națională 

(proiectul 

ROSE) 

Buget local 

Fonduri europene 

Analiza 

parteneriatelor și 

a interesului 

dovedit de 

comunitatea 

locală 

Atragerea 

partenerilor în 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Cel puțin laboratorul de 

cadastru dotat prin sprijinul 

partenerilor identificați 

15.06.2017 Toți 

profesorii 

Parteneri 

economici și 

sociali 

Buget de stat Analiza noilor 

climate 

profesionale 

Inițierea unui 

sistem coerent de 

promovare a 

imaginii școlii 

prin parteneriate 

și programe 

Creșterea numărului de elevi 

cu 5% 

08.2017 Prof. Miloș 

Ioan 

Comisia 

pentru 

promovarea 

imaginii 

școlii 

Școlile 

generale din 

București 

Autofinanțare Analiza populației 

școlare la intrare 

Încheierea de 

parteneriate cu 

instituții culturale 

Minimum un parteneriat Decembrie 

2017 

Ene Doina Instituții de 

cultură 

Autofinanțare Analiza 

impactului pe care 

l-a avut 

parteneriatul 

Stabilirea de 

relații cu instituții 

din spațiul 

Relații cu 2 școli din spațiul 

european 

Permanent  Lupu Dana Instituții 

partenere 

Autofinanțare, 

sponsori 

Analiza gradului 

de satisfacție după 

derularea 
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european parteneriatului 

Aplicarea la 

mobilități ale 

elevilor 

Realizarea unui proiect care 

permite mobilitatea elevilor 

Cf graficului 

de aplicare la 

selecție 

Lupu Dana Parteneri 

externi 

Autofinanțare Analiza 

rezultatelor 
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor educaționale, de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului 

profesional al elevilor 

OBIECTIVE: 

 Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional. 

 Creșterea promovabilității la Examenul Național de Bacalaureat la 64% în următorii 4 ani. 

 Scăderea numărului de absențe ale elevilor din grupuri vulnerabile cu 7% pe următorii 4 ani. 

 Creșterea mediilor de promovare la final de ciclu școlar. 

ȚINTE STRATEGICE: 

 Elevii provenind din medii defavorizate și cu număr mare de absențe vor fi integrați în viața socială și educațională a școlii, astfel încât să le 

crească șansele de reușită pe piața educațională postliceală și universitară și să se integreze eficient pe piața muncii. 

 Nivel ridicat de inserție a absolvenților pe piața muncii, respectiv în învățământul superior. 

 Diminuarea eșecului școlar.  

 Dezvoltarea abilităților de socializare și de integrare în viața socială a unității de învățământ pentru cel puțin 200 de elevi în patru ani. 

Programe/ 

activități 

Rezultate așteptate Orizont de 

timp 

Responsabili Parteneri Sursa de 

finanțare 

Evaluare 

Identificarea de 

parteneri (ONG, 

CMBRAE) 

interesați de 

parteneriate pe 

consiliere 

2 parteneriate Permanent  Predescu 

Irina 

Ene Doina 

Toți 

profesorii 

ONG-uri, 

CMBRAE 

Autofinanțare Analiza 

documentelor 

întocmite 

Inițierea și 

implementarea 

unor proiecte cu 

comunitatea 

Minimum 2 proiecte 

implementate 

Diminuarea absenteismului și 

a abandonului școlar în 

15.06.2017 Ene Doina 

Comisia 

diriginților 

Consiliul local 

Agenția 

Națională 

(proiectul 

Buget local 

Fonduri de la 

Banca Mondială 

Analiza 

parteneriatelor și 

a interesului 

dovedit de 
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locală pentru 

elevii cu 

probleme sociale 

comparație cu anul școlar 

trecut 

cu 10% 

ROSE) comunitatea 

locală 

Atragerea 

partenerilor în 

dezvoltarea de 

programe 

remediale 

Cel puțin un program de 

remediere 

15.06.2017 Toți 

profesorii 

Parteneri 

economici și 

sociali 

Buget de stat Chestionar de 

satisfacție aplicat 

Inițierea unui 

sistem coerent de 

activități de 

motivare a 

elevilor 

Participarea a 50 de elevi la 

activități cu caracter 

motivațional 

08.2017 Prof. Doina 

Ene 

Comisia 

diriginților 

Parteneri 

sociali 

Autofinanțare Analiza gradului 

de satisfacție al 

participanților 

(chestionare) 
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ANEXE: 

 

ABREVIERI 

ARACIP Agenția Română de Asigurare a Calitații în Învațământul Preuniversitar 

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

CDȘ Curriculum la Decizia Școlii 

CSCAS Comitetul de stat pentru arhitectură, construcţii şi sistematizare 

CPCP Comitetul cu Problemele Consiliilor Populare 

CEAC   Comisia pentru evaluare şi asigurarea calității 

CNCFPA Consiliul Naţional al Calificărilor al Formării Profesionale a Adulţilor 

CNCIS  Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

CȘE Consiliul Şcolar al Elevilor 

CNP Comisiei Naţionale de Prognoză 

CCD Casa Corpului Didactic 

EHEQF Cadrul European al Calificărilor în Învăţământul Superior 

EFP Educație și fornare Profesională 

IT Information Tehnology 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISMB Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

IS1 Inspectoratul Școlar al Sectorului 1 

ISCED International Standard Classification of Education 

INCSMPS Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției  Sociale 

LLL  Lifelong learning 
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OMECTS  Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 

RNCIS     Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 

MECTS   Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

MFP       Ministerul Finanțelor Publice 

UE  Uniunea Europeană 

PIB       Produsul Intern Brut 

SUCR     Societatea „Unirea Constructorilor Români” 

STACO  Școala Tehnică de Arhitectură şi Construcţia Oraşelor 

SWOT    PuncteTari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri 

INS Institutul Național de Statistică 

POSDRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

MEC      Ministerul Educatiei și  Cercetării 

CDL Curriculum în dezvoltare locală 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

PESTEL Political, Economic, Technological, Environmental, Legal 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 
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