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Partea I - Contextul 
 

1. ARGUMENT 

 
        Planul de acțiune al școlii pentru perioada 2020-2023 se fundamentează pe rezultatele planului pentru 
perioada 2017-2020 şi, totodată, pe analiza realistă a mediului extern în care funcţionează Liceul Tehnologic 

Transporturi Auto şi a mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT şi PESTE au permis o evaluare 
echilibrată a resurselor şi a impactului pe care factorii externi îl au asupra activităţii şcolii. 

 
Planul de acțiune al școlii 2021-2024 are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor care le-au 

generat şi a riscurilor asociate, precum şi înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" şi a "oportunităţilor" oferite de 
cadrul legislativ şi de comunitatea locală. Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă 
constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie ale comunităţii şi societăţii. 
 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare a şcolii s-a făcut pe baza 
programelor existente la nivel local şi regional, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de 
Primăria Municipiului Călărași şi de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi. 
 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor şi a 
compartimentelor funcţionale organizate la nivelul şcolii, rezultatele sondajelor efectuate în rândul elevilor, 
propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale, de agenţi economici şi 
organizaţii neguvernamentale. 
 

Programele Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Guvernului României privind reforma şi 
modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în 
perioada 2020-2023. Într-o lume a noului şi a schimbărilor, Liceul Tehnologic Transporturi Auto va promova 
valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea 
în viaţa personală şi socială. 
 

2. FORMULAREA MISIUNII ȘI VIZIUNII 
 

Viziunea şi misiunea şcolii sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educaţional de calitate, 
care are în vedere finalităţile învăţământului profesional, liceal și postliceal şi dimensiunile noului curriculum. 
 

 VIZIUNEA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO oferă posibilitatea elevilor de a-și forma competențe 
teoretice și practice la standarde europene pe nivel 3 (învățământ profesional), nivel 4 (învățământ liceal, 
filiera tehnologică) și nivel 5 (învățământ postliceal prin școala postliceală și de maiștri). Competențele 
profesionale dobândite le permit  acestora integrarea socio-profesională sau continuarea studiilor. 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO iși propune ca finalitate absolvenți educați și instruiți 
capabili de inserție socio-profesională rapidă. 
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 MISIUNEA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO are misiunea: 
- de a pregăti specialiști în domenii și calificări cerute pe piața muncii; 
- de a dezvolta priceperi și deprinderi care să permită absolvenților integrarea socio-profesională; 
- de a motiva elevii pentru realizarea de performanță; 
- de a forma/dezvolta la elevi valori etice și democratice; 
- de a pregăti elevii pentru viață. 
 

 Valori promovate în LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO: 

DISCIPLINĂ manifestată prin corectitudinea personalului, punctualitate, comportament și ținută adecvate; 
PROFESIONALISM evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, tendința spre instruire 
și perfecționare continuă; 
EFICIENȚĂ manifestată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor; 
SPIRIT DE ECHIPĂ manifestat prin existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe colegialitate, 
prietenie, respect; 
RESPONSABILITATE evidențiată prin asumarea acțiunilor și îndeplinirea sarcinilor în timp util. 
 

3.  EVOLUŢIA ŞI PROFILUL ŞCOLII 

 
           Liceul Tehnologic Transporturi Auto  este situat în Municipiul Călărași şi oferă servicii educaţionale 
pentru tinerii şi adulţii din zona Călărași şi din judeţul  Călărași. 

La 15 iunie 1965 a luat ființă în Călărași Școala de șoferi profesioniști pentru care recrutarea 
candidaților se facea în toată țara. In primii ani cursurile s-au desfasurat intr-un local al unei foste unitati 
militare ce dispunea de 30 sali de clasa si de un parc auto format din 23 autocamioane ,,Steagul Rosu”. 

Incepand din 1976, Scoala de soferi profesionisti devine GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO, 
avand dubla subordonare (fata de Ministerul Invatamantului si fata de Ministerul Transporturilor) recrutandu-
si candidatii din Calarasi si din localitatile invecinate. 

Din 1981 scoala functioneaza in actualul local dotat cu 21 sali de clasa si cabinete precum si 11 ateliere 
pentru activitati practice. 

Din 1982 Grupul Scolar de Transporturi Auto Calarasi devine Liceul Industrial nr. 4 Calarasi pana ln 
1990 cand redevine Grupul Scolar de Transporturi Auto. În 1993, unitatea școlară îsi pierde dubla subordonare 
rămânând doar in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, actualmente Ministerul 
Educatiei Naționale. 
            Domeniile de pregătire sunt: electric si mecanic, prin liceu tehnologic învăţământ de zi, seral şi 
frecvenţă redusă, prin învățământul profesional de trei ani si prin învățământ profesional seral in domeniul 
auto. 
            Având în vedere faptul că suntem singura  şcoală care oferă instruire de specialitate de nivel 5 în 
domeniul transporturilor şi nivelurile 3 și 4 in domeniul mecanică, recrutăm elevi din întreaga regiune- inclusiv 
din judetele Ialomita si Constanta, motiv pentru care asigurăm cazare în internatul cu 100 locuri şi masă în 
cantină. 
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Partea a II-a  - Analiza nevoilor 
 

 1.  Analiza mediului extern 
 

 Prezentarea generală a zonei  

Municipiul Călăraşi are o poziţie privilegiată în sud-estul României, respectiv este situat la 120 km de 
infrastructură rutieră şi 139 km de infrastructură feroviară faţă de Bucureşti şi 140 km faţă de Constanţa. 
Accesul la aceste localitaţi este mult îmbunătăţit datorită conexiunii facile la Autostrada Soarelui prin Drumul 
Naţional 21 care leagă mun. Călăraşi de mun. Slobozia. Aşezarea geografică, pe malul braţului Borcea, oferă 
municipiului Călăraşi acces direct la calea de transport fluvială oferită de Dunăre. Localizarea municipiului în 
imediata vecinătate a frontierei cu Bulgaria şi existenţa unei linii de transport cu feribotul oferă Călăraşului 
deschidere internaţională 

 Analiza profilului economic 

Produsul Intern Brut (PIB) a avut o evoluţie oscilantă de la un an la altul în perioada 2005-2014. 

      Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de mărimea volumului de activitate din domeniul 
serviciilor şi industriei. În ceea ce priveşte agricultura, caracterul sezonier precum şi condiţiile meteorologice 
au avut o influenţă ambivalentă asupra dinamicii produsului intern brut. În anul 2014 activităţile cu pondere în 
crearea produsului intern brut  au fost  serviciile, industria  şi agricultura. 

      Serviciile comerciale şi sociale au contribuit cu 43,5 % la crearea PIB-ului, în timp ce aportul industriei si al  
construcţiilor a fost de 27,4 %, iar al agriculturii a fost de 17,4 %. 
     Produsul intern brut realizat în anul 2014 în judeţul Călăraşi a fost de 5845,4 milioane lei preţuri curente, 
reprezentând 0,9 % din produsul intern brut realizat pe ţară şi 6,7 % din PIB-ul pe Regiunea Sud Muntenia. 
În anul 2014, PIB-ul pe  locuitor la nivelul judeţului Călăraşi a fost de 19480,4 lei, în timp  ce  PIB-ul pe locuitor 
la nivel naţional a fost de 33552,8 lei. 
 

PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE–milioane lei  preţuri curente 

 20122) 20133) 20143) 

Agricultură,silvicultură şi pescuit 953,2 1308,5 1014,7 

Industrie1) 1340,5 1423,7 1344,7 

Construcţii  309,2 291,3 256,2 

Servicii  2227,9 2056,4 2547,8 

Valoarea adăugată brută (VAB) 4830,8 5079,9 5163,4 

Impozite nete pe produs 692,0 696,9     682,0 

Produsul intern brut (PIB) 5522,8 5776,8 5845,4 

                  Sursa: INS Călăraș i 
CONTRIBUŢIA PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI LA CREAREA PIB - % 

 20122) 20133) 20143) 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 17,3 22,7 17,4 

Industrie1) 24,3 24,7 23,0 

Construcţii  6,4 5,0 4,4 

Comerţ  10,4 10,0 10,7 

Alte servicii  29,2 25,5 32,8 

Valoarea adăugată brută (VAB) 87,6 87,9 88,3 

Impozite nete pe produs 12,4 12,1 11,7 

Produsul intern brut (PIB) 100,0 100,0 100,0 
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 În  anul 2015, numărul întreprinderilor locale active din judeţ era de 4511, din acestea ponderea au 
deţinut-o întreprinderile micro,mici şi mijlocii (99,7 %). 
 În anul 2015, unităţile cu activitatea principală industria reprezentau 9,2 % din totalul întreprinderilor 
active, cele cu activitate de construcţii 8,5 %, iar cele din sfera serviciilor comerciale şi sociale deţineau 
ponderea de 70,5% din numărul total al întreprinderilor. 
 Numărul total al întreprinzătorilor privaţi a fost de 3570, din care 238 întreprinderi familiale şi 3332 
persoane fizice independente. 
 

ÎNTREPRINDERI ACTIVE 1) - număr 

  2013 2014 2015 

     

Total  4315 4370 4511 

    

Micro   (   0 -     9 salariaţi )  3782 3860 3991 

Mici     ( 10 -   49 salariaţi )  450 428 435 

Mijlocii ( 50 – 249 salariaţi )  70 70 72 

Mari  ( 250 salariaţi şi peste )  13 12 13 

  din total,din care în:             

Industrie  388 390 414 

Construcţii   355 358 383 

Comerţ   1957 1952 1937 

Servicii   1122 1163 1244 
1) inclusiv regii autonome şi unităţi cooperatiste cu personalitate juridică 

 
ÎNTREPRINZĂTORI PRIVAŢI - număr 

  2013 2014 2015 

     

Total   2784 3335 3570 

Întreprinderi familiale  248 263 238 

Persoane independente  2536 3072 3332 

 

 Analiza pieţei muncii 
Diversitatea activităţilor economice: 
 
Industria: 
 Judeţul Călărași  îşi păstrează profilul industrial semnificativ prin: 

- cea mai mare pondere a industriei prelucrătoare în formarea VAB din regiune; 
- dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare are în continuare cea mai mare 

pondere din totalul investiţiilor brute la nivel regional; 
- diversitatea activităţilor industriale, fiind reprezentate aproape toate ramurile industriale, mai ales: 

mașini și aparate electrice, construcţii metalice şi produse din metal, maşini şi echipamente, industrie 
alimentară şi băuturi, textile şi produse textile, confecţii din textile, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea 
lemnului. 

 Menționam scăderea înregistrată la nivel naţional în ultimii ani a locurilor de muncă în IMM 
specializate în textile şi în pielărie pe fondul tendinţei de relocare către est (Asia etc.), observată actualmente 
la nivel mondial. și IMM-urile din industria alimentară au înregistrat o scădere semnificativă la nivel naţional a 
locurilor de muncă datorita dificultăţilor în legătură cu adaptarea la standardele de calitate specifice şi 
concurenţei cu produsele din UE. 
 Ponderea mare a industriei comparativ cu media europeană, corelată cu evoluţiile descrescătoare din 
ultimii ani sugerează că evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii 
concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu 
valoare adăugată mare. 
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Servicii 
 Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi devansând 
industria în formarea PIB şi a VBA.  
 În cadrul serviciilor se detaşează: 

- Comerţul. Se constată preponderenţa întreprinderilor mici care lucrează în comerţ, alături de o 
prezenta în creștere continua și a marilor lanțuri de magazine; 
- Activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii. Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi 
nevoi în creştere pentru servicii de transport și logistica în sprijinul unităților economice.  
- Activităţile de hotel şi restaurant. 
- Dezvoltarea serviciilor în domeniu telecomunicaţiilor prin noile tehnologii în telefonia fixă şi mobilă 
care antrenează schimbări rapide în domeniu. 

 
Construcţiile  
        Și sectorul construcțiilor este în ușoară creştere față de anii precedenți ca pondere în formarea PIB și 
VAB fiind susţinut de dinamica investiţiilor în infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică  
(alimentare cu energie electrică, apă, gaz 
 
 etc.), edilitară şi pentru afaceri. 
 Activitatea de construcţii a contribuit, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, 
pentru anul 2015, la formarea P.I.B-ului judeţean cu 7,5%. Principalii indicatori, respectiv cifra de afaceri, 
investiţiile brute în bunuri corporale şi personalul ocupat, realizaţi în activitatea de construcţii, a căror 
evoluţie, raportată la realizările totale ale unităţilor locale din judeţ, este prezentată în tabelul de mai jos, 
relevă faptul că sectorul construcţiilor a fost cel mai puternic afectat de criza economică, performanţele 
realizate în anul 2008 nemaifiind atinse. In plus, se poate constata că, în anul 2015, indicatorii analizaţi 
prezintă cele mai mici niveluri înregistrate, o relansare a activităţii în construcţii nefiind încă efectivă. 
 
Agricultura 
 Județul Calarasi are în continuare condiții de dezvoltare a agriculturii dacă va avea în vedere nevoile de 
modernizare şi eficientizare a agriculturii din perspectiva aderării la UE. 
Mediul 
 Unitățile economice trebuie sa tina cont de cerințele referitoare la respectarea standardelor UE pentru 
protecţia mediului. 
 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESONAL ȘI TEHNIC 
 
 Anii care au urmat integrării României în Uniunea Europeana, dar și faptul ca țările dezvoltate ale UE 
au ieșit mai rapid din recesiune, a condus la migrarea în continuare de forță de muncă spre țările UE. 
 Pe plan local, pe lângă scăderea cererilor (datorata crizei economice), a adevărată amenințare pe piața 
muncii o constituie deficitul de competențe la nivelul candidaților astfel încât putem vorbi de apariția unui 
dezechilibru între cerere și oferta de forța de muncă calificată. 
 Ca urmare, planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile 
pieței muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea din ce în ce mai crescuta a serviciilor, relansarea 
proiectelor în domeniul construcţiilor/ infrastructurii și nevoile de dezvoltare a agriculturii. 
 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o 
mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Este necesară o permanentă 
adaptare a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii prin: 
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- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 
- adaptarea prin curriculum în dezvoltare locala (CDL). 

 Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii reclamă din partea învățământului profesional și tehnic un 
răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse, prin: 

- Asigurarea pregătirii de baza pe competenţe tehnice generale solide; 
- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu dezvoltarea de abilitați și competenţe 
specifice economiei de piața (competente antreprenoriale, tehnici de vânzare, marketing, etc.); 
- Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți; 

 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaționale induse de investițiile străine şi cerințele de 
competitivitate, trebuie ținut cont de: 

- Creșterea permanenta nivelului de calificare al absolvenților IPT; 
- Importanta competenţelor cheie 
- Formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 
vânzare; 
- Cunoașterea limbilor străine 
- Colaborarea intre scoli pentru calificările care presupun competente combinate, de exemplu: tehnice 
și protecția mediului, tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, 
publicitate, design pagini web) etc. 
- Formarea continuă a profesorilor; 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu și a celor legate de sănătate și securitate ocupaționala (sănătatea și 
securitatea muncii) pe baza standardelor UE, legislația de mediu ce cea de sănătate și securitate în munca au 
fost actualizate și armonizate cu legislația specifica din celelalte state ale UE. 
 Ca urmare, unitățile economice din județul Calarasi, au investit și investesc în continuare în instruire și 
activități specifice în aceste domenii, iar învățământul tehnic și profesional va trebui să își actualizeze oferta 
educaționala prin: 

- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecția mediului pe baza 
standardelor de mediu ale UE; 
- Dezvoltarea unor competențe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de 
specialitate; 
- Instruire specifică de bază în domeniul sănătății și securității ocupaționale (sănătatea și securitatea 
muncii) corespunzător domeniilor de pregătire. 

 Crearea unui sistem de învăţământ tehnic şi formare profesională modern, capabil să contribuie la 
dezvoltarea continuă a competenţelor tinerilor şi adulţilor (abordarea bazată pe învăţare pe tot parcursul 
vieţii) înseamnă îmbunătăţirea guvernanţei acestui sistem, a calităţii învăţământului şi învăţării şi dezvoltarea 
unui sistem financiar mai durabil. Alte reforme includ pregătirea unei liste de calificări şi standarde, 
dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor cadrelor didactice şi ale formatorilor, încurajarea implicării 
partenerilor sociali şi a comunităţilor locale în realizarea obiectivelor în materie de învăţământ tehnic şi 
formare profesională şi crearea de condiţii egale pentru toţi. 
 O şansă pentru elevii care aleg învăţământul tehnic şi profesional o constituie forma „duală”. 
 Aceasta îi permite tânărului, care a împlinit 16 ani, să încheie contracte de muncă cu un agent 
economic şi să urmeze, în acelaşi timp, şi forma de învăţământ aleasă. 
 
 Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor 
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 Strategia Europa 2020, a agreat ca ţintă generală pentru anul 2020 creşterea ratei ocupării forţei de 
muncă până la nivelul de 75%, pentru populaţia cu vârsta în intervalul 20-64 de ani. Astfel, fiecare dintre cele 
27 de state membre ale Uniunii Europene și-a stabilit propriile obiective naţionale. Ţinta României este aceea 
de a ajunge, în 2020, la un grad de ocupare a forţei de muncă de 70% faţă de 63,9 %, cât a fost stabilit pentru 
anul 2011. Pentru a fi îndeplinit acest obiectiv este imperios necesar să se adopte un set de măsuri axat, pe de 
o parte, pe sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unei surse certe de trai, iar pe de altă parte, pe 
consolidarea cadrului legal referitor la sistemul asigurărilor de şomaj şi promovarea ocupării forţei de muncă.  
Conform datelor furnizate de INS, în Regiunea Sud Muntenia, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă 
(15-64 ani), a fost de 59,7 %, în timp ce rata şomajului BIM a fost de 10,8%. Rata de ocupare a populaţiei în 
vârstă de 20-64 ani a fost de 64, 3%, aşadar cu 5,7 puncte procentuale mai mică faţă de ţinta naţională de 70% 
stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. 
 Cele mai importante tendinţe demografice cu impact major asupra ocupării în România conturate de 
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 sunt: 

a. Scăderea continuă a populaţiei totale caracterizată prin tendinţa de îmbătrânire demografică și 
creșterea ponderii populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) în total populaţie, concomitent cu scăderea 
raportul de dependenţă demografică.  

b. Creşterea explozivă a numărului de migranţi pentru muncă după aderarea la Uniunea Europeană, care 
a a dezechilibrat piaţa muncii (fenomenul fiind greu de gestionat, astfel încât să poată fi elaborate politici 
adecvate de echilibrare a concordanţei dintre cerere şi ofertă) și a sporit riscul pierderii de productivitate. 

c. Modelul României de creştere economică, din perioada 2000 – 2010, bazat mai mult pe consum intern 
şi nu pe ocupare, a fost unul nesustenabil.  Chiar dacă în perioada 2000 – 2008 s–au înregistrat ritmuri de 
creştere economică mari, ocuparea forţei de muncă nu a fost influențată semnificativ de acest context 
favorabil. Astfel, în perioada 2009-2015 Sud Muntenia a pierdut 2,3 puncte procentuale din rata totală de 
ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15 – 64 de ani) și 4,7 puncte procentuale din rata de ocupare a forţei 
de muncă tinere (15 – 24 de ani). 

d. În prezent, România, cu toate eforturile depuse, se află încă mult în urma mediei europene, în ceea ce 
priveşte nivelul dezvoltării economico-sociale, în general şi al productivităţii muncii la nivel naţional. În primul 
rând, în ceea ce privește distribuţia forţei de muncă pe cele trei mari sectoare din economiei discrepanţele faţă 
de media europeană devin vizibile prin compararea situaţiei din România cu nivelurile medii europene. 
Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2015 arată că, în Regiunea Sud 
Muntenia, 31,5% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 30,6% în industrie şi 
construcţii, iar 37,9% în servicii. Dacă în cazul industriei, ponderea ocupării este peste media națională și 
europeană, discrepanţele majore sunt în cazul agriculturii şi respectiv al serviciilor. Agricultura este 
supradimensionată în cazul României și mai ales în cazul regiunii Sud Muntenia, în privinţa populaţiei ocupate 
pe care o deţine, în detrimentul altor sectoare economice. Aceasta, în condiţiile în care, într-o economie 
modernă, agricultura îşi restrânge considerabil proporția populației ocupate în raport cu celelalte ramuri. 

e. Scăderea numărului de persoane ocupate în agricultură cu 83,3 mii persoane (de la 1201 mii persoane în 
anul 2008 la 1117,7 mii persoane în anul 2015), reprezintă o mutaţie importantă a structurii ocupaţionale a 
ocupării forței de muncă ]n regiunea Sud Muntenia. Aproape integral această populaţie ocupată pierdută din 
agricultură avea statutul ocupaţional de lucrător pe cont propriu (inclusiv lucrător familial neremunerat). 
Realocarea pe ramuri şi sectoare a lucrătorilor pe cont propriu a înregistrat o deplasare către sectorul de 
construcţii, ceea ce reflectă o precarizare a muncii în acest sector cu tendinţe de creştere a segmentării pieţei şi 
a dezvoltării dimensiunii muncii la negru1. Tendinţa de reducere a ocupării nesalariale a fost însoţită de o 
scădere a numărului de salariaţi, cu 39,8 mii persoane (în anul 2015 faţă de anul 2008). Activitățile care au 

                                                 
1
Strategia Naț ională pentru Ocuparea Forț ei de Muncă 2014 - 2020 



9 

 

înregistrat creștere a numărului de salariaţi sunt: activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
suport cu 10,5 mii persoane, hoteluri și restaurante cu 2, 5 mii persoane, distributia apei; salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare cu 2,2 mii persoane, agricultura , silvicultura si pescuit cu 
1,9 mii persoanetransport si depozitare cu 1,1 mii persoane. 
      f)Tendinţa de scădere a populaţiei ocupate în vârstă de muncă (15 – 64 ani), se manifestă pentru populaţia 
cu studii medii şi pentru populaţia cu nivel de pregătire scăzut. În acelașii timp  pentru populaţia cu studii 
superioare se înregistrează o evoluție pozitivă a ocupării. Astfel, în regiunea Sud Muntenia, ponderea populaţiei 
ocupate cu studii superioare în total ocupare a crescut de la 9.6 % în anul 2002 la 15.2%, în anul 2015. Potrivit 
Strategiei EUROPA 2020, până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, 
în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse va scădea cu 12 milioane.Din 
punctul de vedere al numărului locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii, datele INS arată că, în 
2015, în Regiunea Sud Muntenia, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori a 
fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate (23,8% din totalul  locurilor de muncă 
vacante), urmate de ocupațiile de lucrători în domeniul serviciilor (15,4% din totalul locurilor de muncă  
vacante.  

      g) Rata şomajului BIM pentru 2015 în regiune (10,8%) este mai ridicată decât cea la nivel naţional (7%) și în 
creștere faţă de anul 2014  (de la 10 % la 10,80 %). Şomajul BIM este  mai mare în cazul bărbaților (11,4% la 
bărbaţi faţă de 9,8% la femei) și în mediul urban (11,4% în urban faţă de 10,3% în rural). Rata ridicată a 
şomajului tinerilor (raportat la populaţia activă, 15-24 ani) - 26,5% (cu 2,8 puncte procentuale peste media 
națională), mai accentuat în mediul rural (32.8%) și  în rândul bărbaților (26,8%) 

h) Conform Eurostat (vezi avexa somajul de lunga durata la nivel european, national si regional), rata 
şomajului de lungă durată în anul 2015 la nivel regional a fost de 5,6% peste media națională (3%) și 
europeană  (4,5%). Pentru tineri tineri (15 – 29 ani), rata şomajului de lungă durată  a fost de 11,9% la nivel 
regional, 6,1% la nivel național și 5,9% la nivel EU 28. 

i) Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut.  
     j) Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea numărului de tineri NEETs2fapt care indică dificultăți 
în tranziția de la sistemul de educație la piața muncii și reprezintă una dintre categoriile cărora ar trebui sa li 
se acorde o atenție deosebită în perioada următoare.Conform Eurostat (vezi anexa NEETs lanivel european, 
national si regional), în 2015, în regiunea Sud Muntenia, 23,5% din tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de 
ani nici nu învaţă şi nici nu lucrează, iar nivelul acestui indicator este foarte mare prin comparaţie cu cel 
național și european (18,1% la nivel național și 12% la nivel EU 28). Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 
şi 24 de ani care nici nu învaţă şi nici nu lucrează situația este și mai îngrijorătoare (aceștia reprezintă 29,2% 
din totalul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani la nivelregional, 22,6% la nivel național și 15,8 la 
nivel EU 28).  
 

 Informaţii relevante privind dezvoltarea IPT şi nevoile de competenţe pentru domeniile în care 
şcoala oferă formare profesională 

 
Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de coordonare pe baza 

colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având în vedere: 
- acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu 
- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul 

în zonă 

                                                 
2
 Not in employment, education or training - tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 ani care nu sunt activi pe piaț a muncii, 

nu sunt implicaț i în educaț ie sau în alte programe de formare. 
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- utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor 
- soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor  de 

calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni) 
Se vor avea în vedere şi reperele de analiză rezultate din observaţiile punctuale privind structura ofertei pe 

domenii de pregătire şi calificări.  
 

 Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţiile pentru IPT: 
 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat al şomajului 

tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi 
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.  
 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi 

şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 
permanentă a managementului şcolar. 

 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de 
formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională 
accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la 
cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca 
furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 
 adecvarea calificării cu locul de muncă 
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
 recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală 

şi informală 
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distanţă, consultanţă, etc. 

 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe termen lung - trebuiesc 
avute în vedere pentru: 
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 

regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare 

rezultate din prognoză 
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în 

construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea 
nivelului de calificare şi noile tehnologii). 

 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social 
 



11 

 

 Date demografice 

 
      Judeţul Călăraşi, cu o suprafaţă de 5088 km2, reprezintă 2,1% din suprafaţa ţării şi ocupă locul 28 ca 
mărime în rândul judeţelor ţării. Este situat  în sud-estul Câmpiei Române, pe cursul Dunării şi al braţului 
Borcea , fiind intersectat de paralela 44o20′ latitudine nordică şi meridianul de 27o longitudine estică. Se 
învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la vest cu judeţele Giurgiu şi Ilfov şi la sud 
cu Bulgaria. 
       La 1 iulie 2016, populaţia dupǎ domiciliu a judeţului 
Călăraşi a fost de 316.297 locuitori, din care 155.191 bărbaţi 
(49,1%) şi 161.106 femei (50,9%). 
       Proiectarea populaţiei oferă informaţii utile asupra  
posibilei evoluţii a numărului şi structurii de vârstă a populaţiei 
şi pe grupe funcţionale (tânără, adultă, vârstnică, feminină în 
vârstă fertilă, şcolară şi preşcolară). Principalii factori care 
acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei, din punct de 
vedere demografic, sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia 
internă şi externă. Evoluţia demografică recentă a constituit baza scenariilor de proiectare prin care s-a 
efectuat o anticipare a nivelului fertilităţii, speranţei de viaţă la naştere şi sporului migratoriu la nivelul 
judeţului până în anul 2025. 

 
Principalele concluzii din analiza demografică.Implicaţii pentru IPT 
 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin: 

 scăderea numărului populaţiei; 

 densitate inferioara mediei pe ţară; 

 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale; 

 spor natural negativ; 

 dominarea populaţiei de naţionalitate română.  
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative: 

 reducerea numărului populaţiei active; 

 deteriorarea raportului de dependenţă economică; 

 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educaţional şi 
asupra întregii vieţi economice şi sociale. 
Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să conducă la 
prelungirea vieţii active pentru adulţi.  
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă: 

 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei 
vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, 
centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale); 

 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea de 
agenţii de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică 
şi înfrumuseţare. Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi 
alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc. 
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Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin sprijinirea unei 
vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune educaţia şi formarea pe 
parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.   
 
Măsuri pentru învăţământul IPT:   

− Optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea 
problemelor de acces,  

- Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună să realizeze: o 
ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate si colaborare pentru acoperire 
teritorială optimă, 
       - Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi, 

- Gradul de urbanizare al judeţului Călăraşi este mai mic decât media regională, iar ponderea populaţiei 
rurale este destul de ridicată - 61,49%. De aceea sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să 
contribuie prin măsuri specifice vizând: 

- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care 

provin din  grupuri vulnerabile; 
- 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. 

 
 

2. Analiza mediului intern 
 

 Predarea şi învăţarea 
 
Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. Echipele 

au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un raport. Analiza 
rapoartelor a condus la următoarele: 

 
 

PUNCTE TARI: 
 

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

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

 75 % dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

 60 % dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica 
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

 60 % dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale 
comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 
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 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în 
proporţie de 70 % (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe 
la lecţie). 

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

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

 Majoritatea profesorilor din catedra de mecanică au participat în perioada 2012-2017 la cursuri de 
formare(sursa: portofoliile profesorilor); 

 20 % dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor didactice în 
procesul de predare, iar 66% acordă bine şi foarte bine  (sursa- chestionare elevi); 

 50 % dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul cadrelor 
didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 

 
          PUNCTE SLABE:  

 
 Numărul mic de manuale pentru pregătirea de specialitate la clasele de învățământ liceal, filiera 

tehnologică și profesional (dovezi: rapoartele catedrelor); 

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

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

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

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi elevii claselor a XII a sunt conştienţi de 
lacunele lor la disciplina Matematica si chiar Limba si literatura romana, continuă să absenteze de la 
aceste ore);. 

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

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

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

 Neindeplinirea planului de scolarizare  din cauza scaderii accentuate a populatiei scolare 

 35% dintre elevii chestionaţi apreciază cu bine si foarte bine preocuparea cadrelor didactice pentru a 
cunoaşte şi a ţine cont de nevoile individuale de învăţare ale elevilor. 

 Nefrecventarea de catre elevi a bibliotecii scolare; 

 Elevii nu participa la programe de recuperare; 

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

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

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

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici; 
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 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe elev; 

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

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

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

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială mai 
bună; 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului si 
prevenirii abandonului. 

 

 Resurse didactice 
 
PUNCTE TARI: 

 
 18 săli din care: 12  cabinete si laboratoare: informatica, legislatie rutiera, lb. straine, chimie,   

fizica, geografie, lb. Romana; 

 6 ateliere scoala; 

 biblioteca; 

 internat cu 180 de locuri; 

 cantină cu 180 de locuri; 

 cabinet asistenta psihopedagogica; 

 cabinet medical; 

 cantina; 

 parc auto. 

 
 
PUNCTE SLABE: 

 

  Slaba dotare în domeniul electrotehnica, instruirea practică la nivelul 3 se desfăşoară în 
totalitate la agenţii economici parteneri; 

 Lipsa unui autocamion-școală și a unei remorci-școală pentru pregătirea elevilor în vederea 
obținerii permisului de conducere auto, categoriile C1/C și C1E/CE. 

  lipsa unui teren de sport. 

 
 

 Rezultatele elevilor 
 
PUNCTE TARI: 

 
   în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut 

rezultate bune si foarte bune la nivel judeţean şi naţional la disciplinele tehnice; 

   promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii trei ani a fost  
   100 %; 
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   implicarea elevilor în activităţi extracurriculare ; 

   45% dintre absolvenţii de şcoală profesională continuă studiile liceale. 
 
PUNCTE SLABE: 

 
   absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul obligatoriu (sursa: evidenţele 

şcolii privind absenţele); 

   numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate, 
conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare. 

  Rata mare a elevilor nescolarizati si abandonului in invatamantul obligatoriu din cauza situatiei 
materiale precare. 

 

 

PERFORMANŢE ŞCOLARE 
 
 

        OLIMPIADA TEHNICĂ -  rezultate : 

 
  - locul I – Cîrjeu Madalin Eugen – XI C- Tehncian transporturi 

  Indrumatori: Iana Ecaterina, Gheorghiu Luminita, Marin Mihai 
 -locul II-  Mandache Florinel – XII Drp - Tehncian transporturi 

   Indrumatori: Iana Ecaterina, Gheorghiu Luminita, Oprea Ionel 
 -locul II- Miroi Florin – XIII Arp- Tehncian transporturi 

             Indrumatori: Popescu Constantin, Paun Georgel  
 -locul III- Matei Florin Mirel- XIII Arp- Tehncian transporturi 

             Indrumatori: Popescu Constantin, Paun Georgel 
 

 Pentru rezultatele obtinute, au primit Diploma de excelenta indrumatorii:  
ing. Iana Ecaterina, ing.Gheorghiu Luminita, ms. Marin Mihai. 
  

           PROIECTUL REGIONAL ”CIVILIZAȚIA ȘOSELEI (beneficiar – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”  
          din mun. Constanța, partener: Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași), concursul 
          ”Îndemânatic – da, teribilist – nu!”, rezultate: 

 Locul I în 2015, Diaconescu Adrian-Ionuț, clasa a XII-a A; 
 Locul II în 2016, Buzoianu Georgian, clasa a XII-a A, 
 Locul II în 2019, Ghica Florin-Ion, clasa a XII-a A. 

Elevii menționați au fost pregătiți de către: prof. ing. Nicolescu Aurelian-Daniel,  
prof. ing. Peicu Aurel, prof. ing. Marinică Cantoneru, prof. p. p. Marian Firfilică, 
 prof. p. p. Shmit Ștefan. 

                                          
            
             PROIECT NATIONAL “SPUNE NU VIOLENŢEI!” 
                     MENTIUNE –SECŢIUNE POSTER 
                     MENTIUNE -SECŢIUNE PREZENTARE POWER POINT 
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              ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE 
                     LOCUL I - secţiunea referate 
 
           CONCURS REGIONAL ,,ALEGE SĂ-ȚI CONSTRUIEȘTI PERSONALITATEA    
 Locul II – elev COJOCARU NICOLAE 
 
            CONCURS INTERNAȚIONAL ,,ION BARBU-DAN BARBILIAN 
 Premiu special –elev Roman valentin 
 
                CONCURS JUDEȚEAN ,, ION CHEȘCĂ 
 Locul IV – elev Radu Cătălin 
 

   PERFORMANŢE  SPORTIVE      
 
CUPA LICEELOR 2017 la handbal 
Locul II – Echipa liceului 

 
ZIUA MONDIALĂ A SPORTULUI 
LOCUL IV –faza judeţeană (15.10.2015) 
 
HANDBAL 
LOCUL I –faza judeţeană 
LOCUL I –faza zonală Alexandria 
LOCUL7 –faza naţională Craiova 
CROS 
LOCUL I- faza judeţeană  
SAH 
LOCUL II –Ziua Jandarmeriei –faza judeţeană 
 
CICLISM ŞI CULTURĂ GENERALĂ “ISTORIE ŞI CREDINŢĂ” 
 –LOCUL II ,III –faza municipală 
 
BASEBALL 
 
             CAMPIONATUL NAŢIONAL DE BASEBALL 2017 :  LOCUL I -  JUNIORI I    16-18 ani 
 

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE BASEBALL  ȘCOLAR 2017: LOCUL I -  JUNIORI I    16-18 ani 
 

             CAMPIONATUL NAŢIONAL DE BASEBALL 2017 :  LOCUL I -  JUNIORI I    16-18 ani 
 

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE BASEBALL  ȘCOLAR 2017: LOCUL I -  JUNIORI I    16-18 ani 
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                         CANOTAJ 
 
           CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI DE LA KREFELD (GERMANIA) 
                 Locul I – eleva Ailincăi Adriana, proba 2 rame fără cârmaci 
 
            CAMPIONATUL MONDIAL DE CANOTAJ DIN LITUANIA (TRAKAI) 
              Locul I – eleva Ailincăi Adriana, proba 2 rame fără cârmaci 
 
                LOCUL III- JUNIORI I  MASCULIN CATEG. UŞOARĂ  
                                     COSTEA NICUŞOR DOLAR-cls .a X-a 
                 LOCUL II- JUNIORI II MASCULIN 
                                     ROMAN GABRIEL –cls. IX-a 
                                     CONSTANTIN VALENTIN -cls. IX-a 
     
 
                 LOCUL III JUNIORI FEMININ– 
                                      SÂRGHIE GEORGIANA –cls a –IX -a 
                                      GRIGORE MARINA 
                                      VASILE GEORGIANA 
                                      IVANCIU ALEXANDRA 
 
                 LOCUL II – JUNIORI MASCULIN - CATEG. UŞOARA INDIVIDUAL 
                                        PARASCHIVOIU FLORIN 
 
 
            CAMPIONAT NAŢIONAL ERGOMETRU SENIORI - CALARAŞI-luna martie                     
                   LOCUL I ECHIPE 4 VÂSLE SENIORI MASCULIN –  CATEG. USOARA 
                                       COSTEA NICUŞOR DOLAR-cls. a X-a 
 
          
             ELEVI CARE SUNT ÎN COMPONENȚA LOTULUI OLIMPIC DE CANOTAJ 
 Chioseaua Alexandru Petrișor 
 Adam Constantin 
 

  ELEVI CARE SUNT ÎN COMPONENȚA LOTULUI NAȚIONAL DE CANOTAJ 
                               Timoc Iuliana 

  

  
 

 Informarea,consilierea şi orientarea elevilor 
 

PUNCTE TARI: 

   existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

   existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă începînd cu anul şcolar 2004-2005; 
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   existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza 
consiliere şi orientare privind cariera; Directia de Sanatate Publica; Servicul de Protectie a Victimilor si 
Reintegrare Sociala a Infractorilor. 

  65% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi; 

   70% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de 
colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei ( sursa: chestionar 
părinţi). 

 

 Calificări şi curriculum 
 
Nr. 
crt 

Domeniul/ 
Specializare 

Argumente Strategii 

 
 
1 

 
Mecanic 
auto 

- sector de activitate aflat în crestere în 
zonă; 
- existenţa în şcoală a personalului didactic 
titular calificat în domeniul mecanic (sursa –
fişa de încadrare). 

- scolarizarea la numarul de clase 
existente din anul precedent pentru 
acest domeniu, precum si la cererea 
agenţilor economici ; 
 

2 Tinichigiu 
vopsitor auto 

 
 
 
3 

 
 
Tehnician 
Transporturi 
 

- sector de activitate aflat în scădere în 
zonă; 
- există în zonă concurenţa altor şcoli ; 
- existenţa în şcoală a personalului didactic 
titular calificat în domeniul electrotehnic 
(sursa –fişa de încadrare). 

- reducerea treptată a numărului de 
clase şi şcolarizarea pentru acest 
domeniu numai la cererea agenţilor 
economici. 
 
 4 Tehnician 

electrician 
electronist auto 

5 Tehnician 
electromecanic 
auto 

-nivel 5 de școlarizare, pot fi nînscriși 
absolvenți de liceu fără bacalaureat 
- se pot integra ușor pe piața muncii 
 
 
 

 
- școlarizarea elevilor noștri care 
continua pregătirea în domeniu 

 
 
6 
 

Tehnician 
transporturi 
interne și 
internaționale 

7 Maistru 
electromecanic 
auto 

- au posibilitatea de a-și iniția și dezvolta 
afacere proprie 

- oferă posibilitatea de dezvoltare 
perrsonală 

8 Vocațional sportiv - profil solicitat de elevi 
- posibilitatea de a face performanță 

-mod de a diversifica oferta curriculară 

 
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul 

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

Asigurarea calitatii implica toate tehnicile si activitatile care vizeaza eliminarea cauzelor care impiedica 
realizarea performantelor la toate nivelurile. Astfel procesul de asigurarea calitatii va cuprinde activitati care 
vizeaza: 

- calitatea programelor de invatare 
- dezvoltarea curriculumului/ invatarii avand in vedere egalitatea sanselor , fara discriminare, pentru 

toti tinerii 
- asigurarea unui mediu sigur, sanatos si care sa le ofere sprijin in procesul de invatare si educatie 
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- asigurarea colaborarii cu agentii economici in baza unor conventii si parteneriate potrivit pregatirii si 
nevoilor elevilor 

- evaluarea si monitorizarea permanenta pentru a sprijini progresul elevilor 
 

 Modalităţi de promovare a ofertei şcolare 
  

 Bursa ofertelor şcolare; 
 Prezentarea în mass-media; 
 Realizarea de pliante, fluturaşi 
 Deplasări în şcoli şi întâlniri cu elevii 
 prezentări Power Point cu oferta liceului, în şcolile din judeţ 
 prezentarea laboratoarelor dotate cu echipamente moderne elevilor din mediul rural şi 

urban ,,Săptămâna Porţilor Deschise” 
 

 Oferta de formare profesională continuă: 
Cadrele didactice participă la cursurile de formare din cadrul CCD , în funcţie de opţiuni astfel: 

 comunicare şi relaţionare (managementul comunicării, managementul conflictului), 
 management (managementul clasei/grupei de elevi, management instituţional) 
 managementul proiectelor (programe internaţionale, proiecte pe fonduri structurale) 
 consiliere şi orientare 

 
Puncte tari 
- ofertă educatională  adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii 
- CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor 
- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici 
- autorizare (în curs de acreditare) a 3 calificari: tehnician electrician electronist auto, nivel3 ; tehnician 
transporturi interne şi internaţionale, nivel 3 avansat ; maistru electromecanic auto, nivel 3 avansat 
- desfăşurarea instruirii practice a elevilor claselor IX – XII în ateliere şi laboratoarele şcoală proprii, dotate 
conform normelor internaţionale în vigoare 
 
Puncte slabe 
- rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice – preocupare scazută pentru realizarea activităţilor cu caracter 
interdisciplinar , aplicarea muncii în echipă a metodelor complementare de evaluare 
- interes scăzut pentru folosirea softurilor educaţionale şi sistemul informational AeL sau crearea lecţiilor pe 
calculator 
- slaba implicare a cadrelor de specialitate în proiecte educaţionale 
- număr încă mic de programe de formare profesională continuă, a adulţilor, desfăşurate 

 

 Resurse materiale şi umane 
 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp  clădire  şcoală, doua corpuri clădire cămin si 
cantina, dintre care unul cu destinaţia spaţii de atelier la parter, 11 ateliere şcoală, sală de sport, si corp 
ateliere cu hala de reparatii auto. 
             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 
            -săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere scoala 
       Scoala dispune de  parc auto.  
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      Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2017-2018: 
            -1 laborator, care dispune de 25 Intel Pentium 2,9 GHz, sistem de operare Windows 10 + server  
şi 1 imprimanta, scanner, 2copiatoare; 
            - cabinete directori -2 Pentium IV, 1 imprimante;  
            - contabilitate 3 Intel Pentium 2,9 GHz, sistem de operare Windows 10, 2 imprimante; 
            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară 1 Pentium III; 
            - cabinete şcolare 4 Pentium IV; 
            - aparate video-proiecţie. 
            - laborator  AEL modern echipat cu 25 calculatoare, server, imprimanta si scaner; 
 
        Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi.  
Şcoala dispune de cont de e-mail (liceul_auto@yahoo.com). 
        MEC a implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul  AEL oferă posibilitatea  
de susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date. 

 Costurile de cazare în căminul şcolii sunt în creştere, iar gradul de ocupare  
scade. Viabilitatea financiară este ameninţată (sursă: statisticile referitoare la numărul elevilor) ; 

 Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de modernizare şi dotare (sursa :statisticile financiare ale şcolii) ; 

 60% din mobilierul şcolar este de tip clasic (bănci cu 2 locuri) nepermiţând desfăşurarea activităţilor  
de învăţare centrată pe elev (sursa: evidenţele şcolii privind mijloacele fixe şi obiectele de inventar) ; 

 Începând cu anul şcolar 2005-2006 serviciile de contabilitate au fost dotate cu calculatoare şi  
soft-ware specializat, achiziţionate din resurse extrabugetare (sursa : evidenţe financiare). 

   Personalul şcolii este format din 23 cadre didactice; 

   Dintre profesorii şcolii, 1 are titlul de doctor, 15 au gradul didactic I, 4 gradul didactic II, 1 definitivat şi 
2 sunt debutanţi; 

  În rândul cadrelor didactice din şcoală există 1 profesor metodist al I.Ş.J. Calarasi 

  68 % dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitate ( sursa: 
chestionar părinţi); 

  75 % dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea colectivului didactic 
(sursa : chestionar profesori); 

  O parte dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere operare PC, 
elaborare standarde şi curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.)  şi 
estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37 % dintre profesorii şcolii consideră că 
principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea continuă a cadrelor didactice 
(sursa:chestionar profesori); 

  Doar o parte din cadrele didactice intervievate consideră că pot preda unităţile de competenţă pentru 
abilităţi cheie ; 

  80 % din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând 
servicii de calitate. 

 

 Parteneriate şi colaborari 
 

→ Agenţi economici 

 Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul liceului cu 
agenţii economici are un impact semnificativ din perspectiva dezvoltării personale a elevilor şi dezvoltarea de 
noi parteneriate; 
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 Ne-am orientat spre elaborarea şi aplicarea unor strategii care vizează : 
- informarea, sensibilizarea, atragerea agenţilor economici 
- organizarea unor activităţi preliminare pentru facilitarea intercunoaşterii şi pregatirea 

parteneriatului 
- stimularea elevilor prin acordarea de burse de şcolarizare din partea agenţilor economici, în 

vederea angajării ulterioare. 

 Unităţile  economice partenere de desfăşurare a instruirii practice curente şi comasate au oferit 
elevilor noştri condiţii optime dezvoltării şi formării abilităţilor necesare integrării competente pe piaţa 
muncii: personal calificat, echipamente şi instalaţii, dispozitive de protecţia muncii, disponibilităţi de 
colaborare. 

 Începând cu anul școlar 2016-2017 formarea profesională pentru obţinerea unei calificări se 
realizează în România astfel: iniţial, prin învăţământul profesional şi tehnic, şi continuu, prin formarea 
profesională a adulţilor, şi luând în considerare că învăţământul dual constituie o alternativă de formare 
profesională, 

 Concluziile au pus în evidenţă necesitatea introducerii învăţământului dual, ca parte a 
învăţământului profesional şi tehnic, asumarea de către operatorii economici a unor responsabilităţi şi costuri 
pentru pregătirea practică a elevilor, crearea condiţiilor pentru participarea operatorilor economici parteneri 
ai unităţilor de învăţământ la deciziile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ prin prezenţa unor 
reprezentanţi ai acestora, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea 
curriculumului la nevoile pieţei muncii locale şi regionale, 

 
          → Parintii 

 Parteneriatul cu familia permite ameliorarea disfuncţiilor legate de barierele în comunicarea 
interpersonală, carenţele atitudinale şi comportamentale, marginalizarea sau 
automarginalizarea familiilor defavorizate, lipsa de interes în educaţia copiilor proprii; 

 Insuficient dezvoltat acest parteneriat, cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de 
partener autentic, devine o prioritate, propunându-ne implementarea unui program de 
educaţie a părinţilor; 

 Lectoratele cu părinţii, organizate de câte ori a fost nevoie, au asigurat schimbul de experienţă, 
confruntarea opiniilor, căutarea soluţiilor; 

 
→ Autorităţi locale, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

  Centrat pe sprijinul mutual şi reciprocitatea intereselor, parteneriatul liceului cu Primăria 
Municipiului Călăraşi s-a soldat în ultimii ani cu transformarea instituţiei noastre şcolare într-un 
mediu concurenţial considerabil pentru unităţile şcolare din municipiu.  

 Facilitarea investiţiilor, asigurarea serviciului de pază cu gardieni publici, sprijinirea încadrării 
absolvenţilor prin informări periodice, participarea reprezentanţilor la activităţile şcolii, au fost 
doar câteva dintre dovezile de profesionalism ca rasplată acordată misiunii dascălilor; 

 Sărbătorile naţionale au fost marcate prin organizarea de mini-spectacole; 
 

Puncte tari 
- 80 convenţii cadru încheiate cu agenţii economici în vederea desfăşurării instruirii 

practice şi schimbului de bune practici 
- Participarea directă a reprezentanţilor agenţilor economici la examenele de certificare a 

competenţelor profesionale 
- Realizarea PAS-ului în urma consultării agenţilor economici 
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- Consultarea agenţilor economici în vederea stabilirii planului de şcolarizare 
Puncte slabe 

- partenerii nu deţin un plan de dezvoltare în perspectivă ceea ce nu permite 
identificarea nevoilor de pregătire profesională 

- interes scazut pentru acordarea burselor de studii în vederea angajării după finalizarea 
studiilor 

 
 

Calitatea procesului educațional 
 
Domeniul curriculum 
Asigurarea prin curriculum-ul şcolii a calificărilor: mecanic auto și tinichigiu-vopsitor auto la profesională, 
tehnician transporturi și electrician-electronist auto la liceu, tehnician electromecanic auto și tehnician 
transporturi auto interne și internaționale la școala postliceală, maistru electromecanic auto la școala de 
maiștri. Pentru aceste calificări s-au întocmit planificări calendaristice după panurile de învățământ în vigoare. 
Schemele orare le-am întocmit în fiecare an respectând numărul de ore alocat fiecărei discipline.  
CDȘ urile aprobate au fost de aprofundare a cunoștințelor ( Geografie, TIC, clasa aXI-a și a XII-a) la clasele cu 
profil vocațional pentru a-i ajuta pe acești elevi în pregătirea pentru bacalaureat 
 
Am ținut cont la întocmirea orarului de efectuarea orelor de specialitate în laboratoare și ateliere și a celor de 
cultură generală în cabinete, așa încât procesul educațional să se desfășoare în condiții optime. 
 
Pentru evitarea eșecului și abandonului școlar am ținut legătura cu familia, am organizat ore de pregătire 
suplimentară și am inițiat în școală programe educative de prevenire   
“Cuvintele tale au putere” – proiect pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor antisociale; 
generalizarea comportamentelor pro-sociale; diminuarea fenomenelor negative în şcoală prin monitorizarea 
atentă a elevilor şi respectarea Regulamentului şcolar. 
“Viitorul începe la şcoală!” – scop – reducerea şi prevenirea abandonului,cunoaşterea cauzelor abandonului 
şcolar. 
“Alături de tine” – program de consiliere preventivă.Parteneri: CJRAE 
“Drumul meu în viaţă” – program de orientare şcolară şi profesională. 
  
La începutul fiecărui an școlar elevii completează chestionare pentru determinarea stilului de învățare, acesta 
fiind un instrument de lucru util pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor individuale și a spiritului 
creativ. 
 
Am urmărit dezvoltarea personală și a colectivelor de elevi prin participarea la activități extracurriculare, mai 
ales în săptămâna dedicată programului ,,Școala altfel”. În ultimii doi ani activitățile extracurriculare din 
săptămâna ,,Școala altfel” le-am desfășurat pe an de studiu tocmai din acest motiv.  
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Domeniul resurselor umane 
Încadrarea pe posturi este făcută cu personal didactic calificat, astfel:  

an școlar titulari suplinitori 
calificați 

grade didactice vârsta 
I II def fără 

grad 
< 29 30-39 40-49 50-59 >60 

2017-2018 21 11 18 9 2 2 0 5 9 8 10 

2018-2019 21 10 18 9 2 2 0 4 9 8 10 

2019-2020 21 10 18 9 2 2 0 4 9 8 10 

 

An de an personalul didactic a participat la cursuri de formare continuă prin CCD, la programe de perfecționare sau 
reconversie profesională. (sursa: dosarele personale) 
Cunoștințele acumulate se reflectă în modul de prezentare și lucru cu elevii la clasă (sursa: fișele de asistență 
la oră ) 
 
Personal didactic auxiliar și nedidactic 
 

an școlar didactic 
auxiliar 

nedidactic observații 

2017-2018 8 11  
Calificat 2017-2018 8 11 

2019-2020 8 11 

 
 
Domeniul resurselor materiale și financiare 
 

AN 
ȘCOLAR 

BUGET LOCAL EXTRABUGETARE 

cheltuială materială Investiții cheltuială materială Investiții 
2017-
2018 

Termoizolație școală și sala 
sport 
Inlocuire hidranți și coloană 
alimentare cu apă școală și 
internat 
Reparare terasă internat 

 Recondiționare pupitre 
și scaune sală de clasă 

 

2018-
2019 

Reabilitare și dotare 
camere internat 
Reparare terasă sală sport 

Centrala termică în 
sala de sport 

Dotare cabinet 
mecanică scaune și 
pupitre 
 

 

2019-
2020 

Achiziționare calculatoare, 
videoproiectoare, puputre , 
scaune  
Dotare ateliere cu SDV-uri 
Reparații curente 

Inlocuire învelitoare 
școală cu tablă 
Proiect demolare și 
avize construire 
teren sport 
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Domeniul dezvoltare și relații comunitare 
 
Prin parteneriatele încheiate cu diverse instituții ale statului elevii din ciclul superior al liceului au posibilitatea 
să se informeze asupra oportunităților de angajare după terminarea liceului, respectiv a școlii profesionale. 
CJRAE, AJOFM, IJP, sunt instituții care se implică în programe educative care au ca scop integrarea socio-
profesională a absolvenților noștri. 
Puținii elevi cu CES pe care i-am școlarizat au primit sprijin din partea psihologului școlar, Direcția generală de 
asistență socială și protecția copilului, Serviciului de asistență socială din cadrul Primăriei. 
Pentru asigurarea unui climat de securitate și siguranță pentru elevi și profesori, școala are încheiat contract 
de pază cu societate specializată 24 de ore. 
Oferta planului de școlarizare este popularizată în școlile din municipiu și județ de către profesori, publicată în 
mass-media și pe rețelele de socializare. La popularizarea ofertei se implică și elevii școlii și chiar foști 
absolvenți. 

 
 

 Analiza P.E.S.T. ( politic, economic, social, tehnologic)  
 

 Politic  
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare:  
a) Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 actualizată;  

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ aprobat prin OMEN 5115/2014;  

c) Regulamentul de ordine interioară aprobat în CA din;  

d) alte acte subsecvente Legii 1/2011 
 

Economic 
Școala se confruntă cu scăderea drastică a numărului de elevi. Din analiza situțiilor de început de an școlar 
observăm: 

AN ȘCOLAR EFECTIV ELEVI 

TOTAL NAVETIȘTI (%) 
2017-2018 320 60% 
2017-2018 310 53% 
2019-2020 311 64% 

 
La finele anului 2012, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice realizată prin Legea nr. 203/2012, la art. 20, alin. (4), lit. d) se 
reglementează vârsta minimă de 21 de ani pentru obținerea permisului de conducere auto, categoriile de 
vehicule C, CE. 
Aceasta ar fi principala cauză care a dus la scăderea numărului de elevi ai școlii. Este știut faptul că absolvenții 
claselor a VIII-a se înscriau la LICEUL AUTO pentru a deveni șoferi profesioniști.  
Alte cauze cu influență directă: scăderea natalității, migrația părinților în  căutarea unui loc de muncă, declinul 
economiei, ș.a. 
 

 Social  
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Marea majoritate a elevilor noştri provin din familii dezavantajate din punct de vedere social şi economic, care 
nu se implică în formarea şi educarea propriilor copii. Majoritatea elevilor şcolii sunt din Călăraşi, și 
aproximativ 40 % sunt din localităţi mai mult sau mai puţin îndepărtate. O parte din ei  întâmpinând greutăţi 
în efectuarea navetei sunt nevoiţi să apeleze la serviciile căminului şi cantinei şcolii. Cu toate condiţiile bune 
asigurate, unii renunţă chiar dacă suma este relativ mică. Programul ,,Bani de liceu" susţinut de MENCS, 
decontarea lunară a costului navetei, Bursa profesională nu reuşesc să  acopere costurile educaţiei. 
 
 

Tehnologic  
Şcoala este dotată cu 73 de calculatoare (din care 52 în cele două laboratoare info) care asigura desfăşurarea 
orelor în bune condiţii şi accesul tuturor elevilor şi al profesorilor la mijloace moderne de învăţământ. De 
asemenea, şcoala este dotată cu videoproiectoare şi acces la internet. Marea majoritate a profesorilor 
folosesc calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de pe internet şi comunică cu ajutorul 
e-mailului. 
 
 

Analiza SWOT 
 
DOMENIUL CURRICULUM   
    

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-întocmirea portofoliilor conform metodologiei 
-utilizarea metodelor interactive şi a soft-urilor 
educaţionale în procesul de instruire. 
-organizarea de programe remediale pentru 
pregătirea examenelor 
-finalitatea studiilor cu certificate de calificare 
profesională 
 

-inconsecvenţa în realizarea interasistenţelor în 
cadrul comisiilor metodice 
-ritmicitatea completării documentelor şcolare în 
unele cazuri 
-auxiliarele curriculare sunt insuficient utilizate la 
clasă 
-implicarea sporadică la activitățile xtracurriculare a 
unor profesori 
 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-posibilitatea pregătirii elevilor pentru inserţia pe 
piaţa muncii 
-posibilitatea obținerii permisului de conducere 
categoria B 
-oferta de activităţi extracurriculare în cadrul 
proiectului ROSE 
-posibilitatea promovării preocupărilor ştiinţifice 
ale cadrelor didactice la sesiuni de comunicări  

- neadaptarea conţinuturilor programelor la numărul 
de ore din planul cadru 
- imposibilitatea de a mai obţine permis de 
conducere categoria C, CE 
 
 

 
DOMENIUL RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-ponderea personalului calificat 100% -fluctuaţia de personal la unele discipline 
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-ponderea personalului titular 90% 
-ponderea cadrelor didactice cu cursuri 
postuniversitare 10% 
-interesul pentru formarea continuă din partea 
cadrelor didactice 
-buna colaborare între cadrele  didactice din 
unitatea şcolară 
 

-conservatorismul şi rezistenţa unor cadre didactice la 
schimbare 
-implicarea diferenţiată a cadrelor didactice în 
activitatea şcolii 
-comunicarea uneori defectuoasă între cadrele 
didactice şi personalul administrativ  
-dezinteresul specialiștilor de a se orienta către 
imvățământ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 -oferta de cursuri de formare 
-solicitarea crescânda de forţă de muncă 
specializată în domeniile de pregătire ale şcolii 
-varietatea de programe naţionale şi europene 
- implementarea proiectului ROSE 

-orientarea scăzută a elevilor spre meseriile 
tradiţionale din şcoala noastră 
-scăderea populaţiei şcolare 
-dorinţa unor elevi din alte localităţi de a se transfera 
în localităţile de domiciliu 
 

 
DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- 12 laboratoare și cabinete conform 
specializărilor 
- 6 ateliere școlare 
- cabinet medical 
- cabinet psihopedagogic 
- internat și cantină 
- sală de sport  

- lipsa unui teren de sport 
- echipamente informatice uzate moral 
-dotările și echipamentele din atelierele școlare 
nu mai corespund standardelor 
 

  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- posibilitatea de a atrage fonduri extrabugetare 
prin închirieri  
 

 

 
DOMENIUL DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- singurul liceu de profil cu specializări acreditate 
- securizare cu pază 24 ore 
-parteneriate cu agenti economici pentru practica 
comasată 
 
 

-agentii economici nu au suficient spațiu pentru a 
accepta o grupă de elevi (10-12 )la practică  
- părinții se implică foarte puțin în viața școlii 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-calificările școlii sunt cerute de piața muncii 
-servicii de cazare și masă 
-integrarea elevilor cu CES 
 

- in municipiu sunt puțini agenți economici dispuși 
să se implice în înv. profesional dual 
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DIRECȚIILE STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 2020-2023 

 
 
 

 

        1. Asigurarea accesului egal și a participării la o educație de calitate 
 
        2. Dezvoltarea sistemului de educație timpurie 
 
        3.  Corelarea ofertelor educaționale cu nevoile angajatorilor 

 
        4.  Asigurarea condițiilor de studii - infrastructură modernă 
 
        5.  Profesori motivați și bine pregătiți 
 

6. Dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții 
 

7. Legislația învățământului 
 
        8.   Proiecte europene 
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PRIORITĂȚI LA NIVEL REGIONAL/LOCAL 
  
PRIORITATEA 1:   ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII 
 
PRIORITATEA 2:  ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE  AL  
TINERILOR  DIN  REGIUNE 
 
PRIORITATEA 3 : DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLII ÎN PARTENERIAT CU ALTE 
ORGANIZAŢII 
 
PRIORITATEA 4 : EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI 
PARTENERIATE PENTRU IPT 
 
PRIORITATEA 5:  FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALA 
 
PRIORITATEA 6 : EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ 
A ELEVILOR DIN IPT 
 

 
 

Pentru dezvoltarea învăţământului  profesional si tehnic si atingerea țintelor se au in vedere urmatoarele 
obiective : 

 
 

 Obiectiv 1: Promovarea unei oferte educationale cuprinzand calificari din domenii identificate ca fiind 
prioritare la nivel local si regional si asigurarea accesului la educatie pentru populatia de varsta scolara  
 
Obiectivul 2: Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice, conform standardelor fiecarui domeniu de 
pregatire     
 
Obiectivul 3: Dezvoltarea de   parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de acorduri, pe 
fiecare an, respectiv ciclu de invatamant . 
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Obiectivul 4: Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor  didactice şi a specialiştilor 
atraşi. 
Obiectivul 5: Dezvoltarea practicilor de orientare si consiliere profesionala si de cariera  in scopul cresterii 
performantelor educationale si a ratelor de tranzitie catre piata muncii . 
 

 
 
 
 
 
 

Partea a III –a    

Strategia şcolii pentru 2020-2023 

 

 
 

        În acord cu misiunea asumată şi analiza diagnostică realizată, Liceul 
Tehnologic Transporturi Auto consideră prioritare următoarele ţinte 
strategice: 
 

 
1. Asigurarea calităţii întregului proces de educaţie prin utilizarea la 

clasă a strategiilor  didactice interactive cu accent pe metodele 

didactice activ-participative. 

 
2. Stimularea frecvenței și reducerea absenteismului  printr-un 

program de dezvoltare personală a elevilor . 

 
3. Diversificarea /adaptarea ofertei de educatie şi formare 

profesională pentru imbunătățirea progresului școlar și  creșterea 
ratei de promovare a examenelor naționale. 

 
4. Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor 

didactice 
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5. Îmbunătăţirea calităţii şi performanţelor managementului la nivelul 
şcolii; 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
La proiectarea bugetelor anuale se va ţine cont de: 
 

 
Cheltuieli de personal 
- salariile categoriilor de profesori  
- gradaţii de merit 
-drepturi salariale caştigate în instanţă  
-salariile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 
 
Bunuri şi servicii 
- cheltuieli cu logistica 
- cheltuieli cu materiale de curăţenie 
- plata serviciului de pază 
- autorizarea unităţii şcolare: autorizaţii de funcţionare sanitar veterinare, autorizare/acreditare etc 
 
Reparaţii curente şi reabilitări 
Cheltuieli cu lucrările care sunt considerate prioritare şi fără de care nu putem funcţiona, reamenajarea 
clădirilor, curţii şcolii, internatului. 
 
Dotare cabinete şi laboratoare 
-amenajarea cabinetelor şi laboratoarelor în concordanţă cu nivelul de şcolarizare 
- înfiinţarea unui punct de documentare/informare 
- dotarea cu tehnică de calcul, table interactive, videoproiectoare 
- retehnologizarea atelierelor  
 
Pregătire profesională 
 
 Se vor avea în vedere nevoile identificate în strategia de dezvoltare. 
 
Sursele de finanţare 
 
- buget local 
- surse proprii provenite din:  cazări , taxe de şcolarizare. 
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ETAPELE DE IMPLEMENTARE 
 

 
2020/
2021 

Ţinta Indicatori de performanţă Buget  estimat (lei) 
Asigurarea calităţii întregului proces 
de educaţie prin optimizarea 
mecanismelor de implementare; 
Dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a şcolii 

Dotarea tuturor cabinetelor cu tehnică de calcul (calculator, videoproiector, 
imprimantă) 
Finalizarea construcției terenului de sport 
Amenajarea sălii de forță pentru antrenarea sportivilor 
Reparaţii curente ateliere, cantină și internat (contracte de lucrări) 

25 000  
 
200 000 
 
100 000 

 
Diversificarea /adaptarea ofertei de 
educatie şi formare profesională prin 
eficientizarea relatiilor parteneriale în 
concordanță cu cerinţele pieţii muncii 
și a nevoilor şi intereselor elevilor; 
 
 

a) Elaborarea si  promovarea   tehnicilor şi metodelor de marketing în vederea 
promovarii ofertei şcolare 2018-2019 ( revista şcolii, mass media , site-ul şcolii  
etc); 
b) Popularizarea şi promovarea  ofertei educaţionale propuse pentru anul 
şcolar 2021-2022.  

 
 
500 
 
 
 
 
100 

Încheierea contractelor de parteneriat pentru efectuarea instruirii practice la 
clasele de profesională 

Reducerea absenteismului  şi a 
cazurilor de abateri disciplinare la  
nivelul scolii,asigurarea unui climat de 
siguranţă şi securitate 

Diminuarea absenteismului cu 10% fata de anul scolar precedent 
Chestionare adresate părinţilor 
 
 

 
 
150 000/an 

Optimizarea mecanismelor de 
asigurarea calităţii 
 
 
 
 

Elaborarea si/ sau revizuirea procedurilor privind: 
Asigurarea serviciilor medicale de urgenţă 
IdentificareaSWOT 
Asigurarea securitatii şi siguranţei elevilor in unitatea şcolară   
Managementul conflictelor de muncă  
-Imbunătăţirea rezultatelor şcolare ale  elevilor prin cresterea cu 5 % a 
rezultatelor la evaluarile de parcurs şi finale până la finele anului scolar; 

 
 
 
 
 
 
 

2021/
2022 

Ţinta Indicatori de performanţă Buget  estimat (lei) 
Dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a şcolii 

Adecvarea spaţiilor de învățământ  la nivelul de şcolarizare 
 

100 000 

 a) Elaborarea si  promovarea   tehnicilor şi metodelor de marketing în vederea  
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Diversificarea /adaptarea ofertei de 
educatie şi formare profesională prin 
eficientizarea relatiilor parteneriale în 
concordanță cu cerinţele pieţii muncii 
și a nevoilor şi intereselor elevilor; 
Facilitarea accesului la oferta 
educaţională a şcolii 

promovarii ofertei şcolare 2022-2023 ( revista şcolii, mass media , site-ul şcolii  
etc); 
b) Popularizarea şi promovarea  ofertei educaţionale propuse pentru anul 
şcolar 2022-2023. 

 
1000 

Reînnoirea contractelor performante şi atragerea de noi parteneri de practică 
Actualizarea CDL-urilor si auxiliarelor curriculare după reperele  metodologice 
în vigoare 

 
 

Optimizarea mecanismelor de 
asigurarea calităţii 
 

Achiziţionarea de soft uri educaționale 
Revizuirea Manualului calităţii 
Elaborarea/revizuirea procedurilor 

 

Reducerea absenteismului  şi a 
cazurilor de abateri disciplinare la  
nivelul scolii,asigurarea unui climat de 
siguranţă şi securitate 

Diminuarea absenteismului cu 10% fata de anul scolar precedent 
Proiect educaţional de prevenţie a abandonului 
Monitorizare video a perimetrului scolar (asigură firma de pază) 

 
 
 

Implicarea elevilor în acţiuni de 
voluntariat la nivel comunitar 

Proiecte educaţionale 
Activităţi de voluntariat la nivel local 
Portofolii, procese-verbale, mediatizare în presa locală 

 
500 

2022/
2023 
 

Ţinta Indicatori de performanţă Buget  estimat (lei) 
Dezvoltarea şi actualizarea bazei 
materiale a şcolii 

Completarea bazei materiale pentru filiera vocațională 
  

230 000 
50 000 

Diversificarea /adaptarea ofertei de 
educatie şi formare profesională prin 
eficientizarea relatiilor parteneriale în 
concordanță cu cerinţele pieţii muncii 
și a nevoilor şi intereselor 
elevilor;Facilitarea accesului la oferta 
educaţională a şcolii 

Popularizarea şi promovarea  ofertei educaţionale aprobate pentru anul şcolar 
2023-2024 

 
 
8 000 

Reînnoirea contractelor performante şi atragerea de noi parteneri de practică 
Actualizarea CDL-urilor si auxiliarelor curriculare după reperele  metodologice 
în vigoare 

 

Reducerea absenteismului  şi a 
cazurilor de abateri disciplinare la  
nivelul scolii,asigurarea unui climat de 
siguranţă şi securitate 

Diminuarea absenteismului cu 10% fata de anul scolar precedent 
 
Proiect educaţional antiviolenţă 
 

 

Optimizarea mecanismelor de 
asigurarea calităţii 
Adaptarea resurselor umane din şcoală 
la cerinţele sistemului competitiv de 
dezvoltare profesională 

Revizuirea Manualului calităţii 
Elaborarea/revizuirea procedurilor 
Diseminarea exemplelor de bune practici in şedinţele de catedre 

 

90% din cadrele didactice implicate în cursuri de formare profesională şi 
programe operaţionale 

50% Resurse proprii 
50%  Autofinanţare 
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PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

 
Acţiuni Rezultate 

aşteptate 
Termen Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost  Sursa de 

finantare 

Perfecţionare prin 
obţinere definitivat 
şi grade didactice 

1 cadru didactic cu 
definitivat  

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

I S.J. Calarasi 
Universităţi de 
profil 

 personala 

Activităţi metodice 
în cadrul catedrei 

100% cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Şef comisie metodică   sponsorizari 

Activităţi metodice 
în cadrul comisiilor 
metodice la nivel 
judeţean 

100 % cadre 
didactice active in 
scoala 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

I S.J. Calarasi 
CCD Calarasi 

 sponsorizari 

Perfectionare 
continua prin  
cursuri de formare 

Functie de oferta 
CCD si realizarea 
nr de credite 

Permanent Responsabil cu 
perfecţionarea 

CCD Calarasi  In limita 
bugetului 
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Harta parteneriatelor 
 

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI 
 

Unitatea de învăţământ  
 adresa, tel., e-mail 

Partener social 
( adresa, tel) 

domeniu de activitate 

Modul de realizare 
a parteneriatului 

( nivel , calificarea, 
specializarea) 

Implicaţii ale parteneriatului la nivelul elevilor  
instruire practică, comasată,  

Alte observaţii 
relevante 

 
 
 
 
 
 
LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI AUTO 
CALARASI 
 
STR. Prel. Sloboziei, nr.2 
 
Tel/fax 0242 314874 
Liceul_auto@yahoo.com 

SC CONDORUL SA 
Calarasi 

 
 
 
 
 
X E profesionala 
 
 
 
 
 
XIE profesională 

 
 
 
 
 
 
 
Practica comasata 
 

 

SC  FLOREDIS SRL 
Calarasi 

 

SC POPASUL DIN PLOPI 
SRL 
Calarasi 
 

 

SC CONDORUL SRL 
Calarasi 

 

SC AUTOPLUS SRL 
Calarasi 

 

SC RADU PROD SRL 
Calarasi 

 

SC MIHA SRL 
Calarasi 

 

SC MAVI SRL 
Calarasi 

 

SC GENERAL ELECTRIC 
PREST SRL  Calarasi 
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Partea a 4-a – Consultare, monitorizare, evaluare 
 
 
 
 CONSULTARE 
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
 
2.  Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii,  agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea 
profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile 
identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli IPT din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 

analizei mediului extern. 
 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
 
6.Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul 
Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii 
de parteneriat. 

 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor si priorităţilor. 
 
8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
    
 
SURSE DE INFORMAŢII: 
 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 
şcolii, oferta de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii; 
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 PRAI ; 

 PLAI  ;  

 Date statistice - AJOFM Calarasi;  

 Chestionare, discuţii, interviuri ; 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi ARACIP întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 
 
 MONITORIZARE ŞI  EVALUARE 
 

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; 

 revizuire periodică şi corecţii.
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ANEXE 
 

 
                                      1.  PLAN DE ŞCOLARIZARE 2017-2018 

 
2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2018-2019 

 
3. PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020 
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PLAN DE ŞCOLARIZARE 2017-2018 
 

 

I. Invatamant liceal 

Clasa a IX a – inv. vocational  zi – sportiv-base ball– 1 clasa 

II. Invatamant profesional 
                 Clasa a IX a – inv. profesional zi – tehnic – 1 clasa mecanic auto 

III. Invatamant postliceal 
           Tehnician tr. interne si internationale – 1 clasa 

            IV. Ș coala de maiș tri                          
         Maistru electromecanic auto - 1 clasă 

 

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2018-2019 
 

 

I. Invatamant liceal 

Clasa a IX a – inv. vocational  zi – sportiv  - instructor sportiv          – 1 clasa 

II. Invatamant profesional 

Clasa a IX a – inv. profesional  zi – tehnic  - domeniul mecanic        – 2 clase 

III. Invatamant postliceal 

Sc. Postliceala – tehnician transporturi interne ș i internaț ionale         – 1 clasa 

IV. Scoala de maistri 

Sc. de maistri – maistru electromecanic auto                                      – 1 clasa 

 

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020 
 

 

I. Invatamant liceal 

Clasa a IX a – inv. vocational  zi – sportiv  - instructor sportiv          – 1 clasa 

II. Invatamant profesional 

Clasa a IX a – inv. profesional  zi – tehnic  - domeniul mecanic        – 2 clase 

III. Invatamant postliceal 

Sc. Postliceala – tehnician transporturi interne ș i internaț ionale         – 1 clasa 

                     tehnician electromecanic auto 

IV. Scoala de maistri 
            Sc. de maistri – maistru electromecanic auto                                      – 1 clasa 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CUPRINS 

 
 
 
 

Partea I – Contextul – pag. 2 
 
 

Partea a II-a  - Analiza nevoilor- pag. 4 
 
 

Partea a III –a Strategia școlii –pag.   
 

 
Partea a IV-a – Consultare, monitorizare și evaluare- pag. 43 
 

 
Anexe- pag. 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 

 
 
 
 

COLECTIV DE ELABORARE ȘI REVIZUIRE PAS (conf. Decizie nr. 115/14.09.2020): 
 
Prof.  CLAUDIA PAVALASC, responsabil 
Prof.  GOJNEA CARMENA, membru-responsabil CEAC 
Prof.  NICOLESCU DANIEL,membru- responsabil arie curriculară TEHNOLOGII 
Prof.  BUDU IONEL, membru- responsabil proiecte educaționale 
Prof.  NICULAE DUMITRU, membru-reprezentant sindicat 
Ing. BRIȘAN FLORENTIN,membru- reprezentant agenti economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


