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Capitolul  1 –   Context 
 

1.1    Formularea misiunii 
 

              Misiunea Liceului Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” este de a contribui la 
dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care 
oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel 
încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a 
lungul întregii vieţi, să poată contribui ca absolvent al învăţământului 
profesional şi tehnic la dezvoltarea economică a comunităţii sale.  
              Pentru aceasta, şcoala, în colaborare cu partenerii săi sociali, îşi 
propune crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile  
economic, comerţ, turism şi alimentaţie. Scopul acestei colaborări îl reprezintă 
formarea unor competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor 
integrarea pe piaţa muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene.   
 

1.2    Profilul actual al şcolii  
 

1.2.1 Amplasarea şcolii 
 

Oraşul Buftea este situat pe paralela de 
44° 33’ latitudine nordică şi este limitat, la 
est, de meridianul de 26° longitudine estică. 

Suprafaţa administrativă a oraşului, 
de 5736 ha este mărginită de comunele 
Crevedia, în nord (jud. Dâmboviţa), 
Corbeanca, la est, Mogoşoaia, la sud-est 
(ambele în jud. Ilfov) şi Joiţa, la vest (jud. 
Giurgiu), precum şi de oraşul Chitila, la sud 
(jud. Ilfov). 

Sub raport fizico-geografic, oraşul 
este amplasat pe Valea Colentinei (afluent, 
pe stânga, al Dâmboviţei), în Câmpia Vlăsiei 

(subunitate a marii unităţi morfologice Câmpia Română), între Câmpia 
Snagovului, în est şi lunca Argeş – Șabăr, în vest, la altitudini cuprinse între 90 
m, în sud şi 110 m, în nord. 

Oraşul este situat la circa 16 km nord-vest de Bucureşti şi la circa 40 
km sud de Ploieşti, într-o zonă de mare trafic feroviar şi rutier (pe magistrala 
feroviară Bucureşti – Ploieşti şi pe linia feroviară Bucureşti – Piteşti, respectiv 
pe Drumul Naţional 1A, Bucureşti – Ploieşti, cu derivaţii spre Piteşti şi 
Târgovişte şi cu legătură cu DN 1, prin Corbeanca. 
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Amplasarea favorabilă a oraşului, din punct de vedere al cadrului 
natural (într-o zonă de câmpie, uşor accesibilă, cu un grad de fragmentare redus, 
cu un potenţial biopedoclimatic extrem de  favorabil amplasării aşezărilor şi 
desfăşurării activităţilor omeneşti) şi al căilor de comunicaţie, constituie o 
premisă favorabilă pentru evoluţia învăţământului din această parte a judeţului. 

 Astfel, învăţământul liceal, preia populaţia şcolară, mai ales de pe axa 
feroviară Bucureşti – Ploieşti (din localităţile Chitila, Periş şi Niculeşti), care se 
îndreaptă, în cea mai mare parte, către şcoala noastră dar  şi de pe DN 1A (din 
localităţile Mogoşoaia, Crevedia, Ciocăneşti şi Butimanu), datorită legăturilor 
lesnicioase de Maxi Taxi, preluând, astfel şi populaţia şcolară din sud-estul 
judeţului Dâmboviţa, care nu are unităţi liceale în această parte a judeţului. 
 

1.2.2 Scurt istoric 
 

Liceu Tehnologic  „Barbu A. Ştirbey” Buftea a luat fiinţă în anul 1924. 
În anul 1924 ministrul Instrucţiunii Publice, Dr. C.  Angelescu, 

semnează decizia de înființare a  Gimnaziului Mixt „Barbu A. Ştirbey”. 
În anul 1929, Prinţul Barbu A. Ştirbey donează terenul necesar 

construcţiei unei şcoli moderne precum şi amenajării unui teren de sport, în 
apropierea gării Buftea. Planurile au fost realizate de arh. Toma Socolescu. 

Odată cu trecerea anilor, populaţia şcolară a crescut şi au devenit 
necesare noi amenajări: internat, sală de sport, ateliere, teren de sport.  

În toamna anului 1930 liceul îşi începe cursurile în noua locaţie. 
 

1.2.3 Evoluția profilurilor 
 

La început (1924) şcoala a funcţionat ca gimnaziu şi a purtat numele 
ctitorului său  «Barbu A.Ştirbey » .  
       În anul 1929 gimnaziul devine Liceul Teoretic « Barbu A. Ştirbey ».             
În anul 1931 i se schimbă numele în Liceul Internat-Buftea. 

Funcționează apoi ca Gimnaziu Unic, Şcoala de 7 ani, Liceu Mixt, Liceu 
Cinematografic (1948), Liceu Pedagogic (1962), Liceu de Cultură Generală 
(1954), Liceu Economic (1977), Liceu Agroindustrial.  

Prin Ordinul ministrului învățământului nr. 4413 din 7 iulie 1995, şcoala 
poartă din nou numele ctitorului său: Liceul Economic-Administrativ « Barbu 
A. Ştirbey », iar din anul 1999 devine Grup Şcolar Economic, Administrativ şi 
de Servicii « Barbu A. Ştirbey ». 

Începând cu 01.09.2012 școala devine Liceul Tehnologic „Barbu A. 
Stirbey” Buftea, conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și 
Tineretului nr. 5070/24.08.2012. 
            Şcoala îşi propune  ca, în continuare, să îmbine tradiţia cu modernitatea, 
să formeze personalități puternice şi profesionişti capabili să se integreze pe 
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piaţa muncii internă şi cea a Uniunii Europene. Viziunea şcolii porneşte de la 
cuvintele lui Victor Hugo – « Fiecare copil pe care îl instruim este un OM  
pe care-l câștigam ». 
 
             În anul şcolar 2020-2021 pregătim elevi pe următoarele domenii și 
calificări profesionale: 

                                                                                   Tabel 1.2.3.1 
L I C E U FILIERA/ 

RUTA 
PROFILUL/ 
DOMENIUL 

SPECIALIZAREA CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

Tehnologică  
 
 
 

Servicii 
 
 
 

Economic 
 

 

Tehnician în 
activităţi 
economice 

Turism și 
alimentație 

Tehnician în 
gastronomie 

Vocațională Pedagogic Invatator-
Educatoare 

 

Învățământ 
profesional cu 
durata de 3 
ani 

 Comerț  Comerciant-
vânzător 

Învățământ 
postliceal 

 Turism și 
alimentație 

 Agent de turism-
ghid 

                                                                                                         
   

1.2.4 Aria geografică deservită de şcoală 
 

Liceul Tehnologic « Barbu A. Ştirbey » Buftea preia, în vederea formării, 
elevi provenind de la următoarele şcoli:  cele patru şcoli gimnaziale din oraşul 
Buftea, şcolile din localităţile Corbeanca, Tamaşi,  Mogoşoaia, şcolile aflate pe 
axa feroviară Chitila-Dârza-Niculeşti-Periş, precum şi din comunele Crevedia, 
Butimanu, Dârza şi Ciocăneşti (acestea din urmă  aparținând de judeţul 
Dâmbovița).   

O ameninţare identificată şi în analiza SWOT o reprezintă faptul că o 
mare parte a  elevilor capabili de performanță de la şcolile gimnaziale din 
Buftea optează pentru studii liceale în Bucureşti și, începând din anul școlar 
2010-2011, înființarea liceului din comuna Periș a micșorat numărul elevilor 
care optează pentru școala noastră.    
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1.2.5 Populaţia şcolară 
 
Dinamica populaţiei şcolare în perioada 2009-2020 se prezintă astfel : 
 

1.2.5.1. Număr de elevi 
  

                                                                                                   Tabel 1.2.5.1 
Tipuri de 
învățământ 

                     Număr de elevi 
2009-
2010 

2010- 
2011 

  

2011- 
2012 

  

2012-
2013 
 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Învățământ 
 liceal – zi 

359 415 498 477 370 342 286 256 219 234 270 307 

           - 
seral 

- - - - - - - -     

Școala de 
 arte și 
meserii 

99 44 - - - - - -     

Înv. 
profesoinal 
cu durata 
de 2 ani 

- - - 25 40 17 - -     

Înv. 
profesoinal
a cu durata 
de 3 ani  

      28 51 68 69 68 88 

Învățământ 
postliceal 
 

       34 59 56 60 57 

  Total  458 459 498 477 410 359 314 341 346 359 398 452 

 
 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

                
359 

415 
498 

477 
370 

342 
286 

256 
219 
234 
270 
307 

99 
41 

25 
40 

17 
28 

51 
68 
69 
69 
88 

34 
59 
56 
60 
57 

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Liceal_zi SAM Profesional_2 ani

Profesional_3 ani Postliceal
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1.2.5.2. Număr de clase 

Tipuri de 
învățământ 

                     Număr de clase 
2009- 
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Învățământ 
 liceal – zi 

14  15 18 18 14 13 11 11 10 10 11 12 

           - seral - - - - - -  -     

Școala de 
 arte și 
meserii 

 4   2 - - - -  -     

Scoala 
profesională 

   1 2 1 1 2 3 3 3 3 

Scoala 
postliceala 

       1 2 2 2 2 

  Total  18  17 18 19 16 14 12 14 15 15 16 17 
 

 
NUMĂRUL DE CLASE PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

       
 
                                                                               
În anul școlar 2011-2012 se constată o creștere a populației școlare, 

realizându-se cu o  clasă a IX-a mai mult față de anul școlar precedent, dar și o 
micșorare a ratei abandonului școlar. 

Începând din  anul școlar 2013-2014 se constată o scădere atât a 
numărului de elevi, cât și a numărului de clase, din cauza înființării liceului din 
comuna Periș, scăderii populației școlare din zonă, migrării unui număr mare de 
elevi către școlile din capitală, dar și din cauza scăderii interesului pentru 
activitatea școlară, ceea ce a determinat și un număr mare de elevi repetenți și 
elevi care au abandonat școala. 

Începând cu anul școlar 2016-2017 numărul de elevi a crescut datorită 
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diversificării ofertei educaționale și promovării intense a școlii în comunitate. 
         În anii școlari 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021 planul de școlarizare s-
a realizat integral datorită îmbunătățirii imaginii școlii în localitate, dar și în 
afara acesteia, tradiției acesteia, diversității ofertei școlare,  activităților școlare 
și extrașcolare realizate și a unei  promovări intense a școlii în comunitate. 
          

1.3 Rezultatele şcolare ale anului școlar precedent 
           
     Realizările reprezentative ale anului școlar 2019-2020 sunt: 

• Derularea programelor Junior Achievement 
• Promovarea şcolii în mediul on-line prin realizarea de pliante, afişe, 

materiale promoţionale; 
• Desfășurarea activităților în cadrul proiectului ROSE (program remedial, 

activități de consiliere și de dezvoltare personală), atât în sistem face-to-
face (până în luna martie), cât și on-line (în perioada aprilie-iunie) 
Ca și în anii precedenți, în anul școlar 2019-2020, elevii au participat la 

olimpiadele și concursurile şcolare organizate pentru disciplinele de cultură 
generală, discipline economice de specialitate, simpozioane, concursuri de 
poezie, pictură, colaje, artizanat, obținând numeroase premii. 

 
Numele și 
prenumele 
cadrului 
didactic 

Concursul / 
Competiția 

Etapa Premiul Numele și 
prenumele 

elevului 
îndrumat 

Clasa 

Petrovschi 
Nicoleta, 
Badea Florica, 
Mihai Nina, 
Rusu Ciprian 

Olimpiada 
interdisciplinară 
Servicii 

Faza județeană I Marin 
Andreea 

a XI 

Petrovschi 
Nicoleta, 
Badea Florica, 
Mihai Nina, 
Rusu Ciprian 

Olimpiada 
interdisciplinară 
Servicii 

Faza județeană III Preda 
Cătălina 

Elena 

a XI 

Petrovschi 
Nicoleta, 
Badea Florica, 
Mihai Nina, 
Rusu Ciprian 

Olimpiada 
interdisciplinară 
Servicii 

Faza județeană I Bîțăc 
Theodora 
Daniela 

a XII-
a C 

Mihai Nina Concurs de poezie, 
recitare și 
compoziție ”Floare 
albastră” 

Concurs local III Gușețel Elena 
Alina 

a X-a 
B 

Mihai Nina Concursul Național 
de prevenire a 

Concurs 
național 

I Iftemie 
Lorena Maria 

a X-a 
B 
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delincvenței 
juvenile și a 
bullyng-ului în 
mediul școlar 
”Extemporal și la 
dirigenție” 

OMEC 
5597/16.12.2019 
Anexa 1 - Lista 

activităților 
educative 

naționale ce se 
vor organiza și 

desfășura în 
România în anul 

2020, 
poziția 208 

Ignătescu 
Olivia 

Festivalul ”Culorile 
toamnei”/ secțiunea 
Pictură 

Concurs 
național 

 

II Pandele Anca 
Maria 

IX A 

Ignătescu 
Olivia 

Festivalul ”Culorile 
toamnei”/  
secțiunea Artizanat 

Concurs 
național 

 

II Nistor 
Daniela 

XII A 

 
1.4 Contextul naţional 

Aderarea României la Uniunea Europeană impune crearea unui 
învăţământ profesional şi tehnic bazat pe competenţă, transparenţă, egalitate 
de șanse, care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe.  

Educaţia şi formarea profesională a forţei de muncă din România vor 
contribui la definirea locului şi rolului României în structura Uniunii Europene. 
În conformitate cu prevederile tratatului UE, politica educaţională a Uniunii 
este în principal definită în context naţional, cu respectarea diversităţii culturale 
şi lingvistice. Condiţii fireşti legate de asigurarea egalităţii şanselor cetăţenilor 
statelor membre UE şi candidate, la piaţa muncii impun norme şi recomandări 
acceptate de statele UE. Se are în vedere că finalităţile în formare şi educaţie să 
răspundă cerinţelor subsistemelor dezvoltate armonizat în cadrul UE. 
          La nivel naţional au fost stabilite următoarele priorităţi: 
• Realizarea echității în educație 
• Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii 
• Formarea competentelor- cheie 
• Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală 

și profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării 
coeziunii economice și sociale 

• Deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către 
societate, către mediul social, economic și cultural 

• Asigurarea complementarității educației formale, nonformale și informale 
• Învățarea permanență ca dimensiune majoră a politicii educaționale 
• Creșterea calității proceselor de predare-invatare precum și a serviciilor 

educaționale 
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Capitolul  2  –  ANALIZA NEVOILOR 

 
2.1 Analiza economică 

 
2.1.1 Industria 

 
            Din analiza PRAI Bucuresti-Ilfov 2016-2025, la nivelul regiunii 
Bucureşti-Ilfov se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi 
construcţiilor, în paralel cu menţinerea ponderii în agricultură în formarea VAB. 
Se apreciază că domenii de formare prioritară iniţială sunt: mecanică, economic, 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Se remarcă un trend crescător în 
economie datorită investiţiilor brute, al investiţiilor străine şi valorilor mari 
înregistrate în produsul intern brut. Se recomandă implicarea operatorilor 
economici în parteneriate viabile în vederea realizării de stagii de pregătire 
practică, în formarea cadrelor didactice conform noilor tehnologii, în adaptarea 
curriculum-ului, în furnizarea de angajaţi care să fie formaţi în cursuri de FPC 
în cadrul şcolilor IPT. 
        Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la 
energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, 
aparate şi instrumente de măsurare şi control, până la utilaje de transporturi, fire 
şi fibre artificiale, produse chimice, oxigen industrial, ambalaje pentru industria 
alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din 
beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi 
obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, preparate 
din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de 
panificaţie şi altele. 
       O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales 
de Studiourile Mediapro din oraşul Buftea. Activitatea operatorilor economici 
care acoperă aproape toate subramurile industriei prelucrătoare, câteva având o 
pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la nivel naţional. 
       Cele mai reprezentative ramuri ale industriei ilfovene sunt: industria 
alimentară, băuturi şi tutun; pielarie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; 
prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.  
        În subsolul judeţului Ilfov resursele naturale sunt limitate, fiind depistate 
câteva zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale în special în localitaţile Periş, Moara 
Vlăsiei, Pasărea, Căţelu, Bragadiru, Jilava. Exploatările de nisip şi balast se 
efectuează în albiile râurilor mari, în special în lunca Argeş – Sabar (la 
Bragadiru şi Jilava).  
      Cea mai importantă ramură o constituie industria alimentară, a băuturilor şi 
tutunului care în prezent deţine o pondere de 72.5% în valoarea producţiei totale 
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a judeţului şi o pondere de 8.0% în valoarea producţiei naţionale a ramurii 
respective. La unele produse s-au înregistrat creşteri semnificative – preparate 
din carne, legume conservate prin sterilizare, produse zaharoase de cofetărie, 
băuturi alcoolice, încălţăminte, medicamente, iar la alte produse s-au înregistrat 
scăderi, unele destul de mari. 
       Ramurile care au înregistrat creşteri sunt ramurile care deţin şi o pondere 
importantă în cadrul judeţului. Acest lucru atestă o reorientare a producţie şi 
axarea pe anumite ramuri specifice zonei. Un aspect pozitiv este determinat de 
evoluţia livrărilor produselor industriale atât pe piaţa internă, cât şi externă, la 
unele produse creşterea de la o perioadă la alta fiind destul de mare.  
       Serviciile publice descentralizate din cadrul judeţului au favorizat şi ele 
desfăşurarea în mai bune condiţii a activităţii agenţilor economici. Un obiectiv 
important a fost şi este asigurarea unui mediu concurenţial normal în vederea 
promovării şi stimulării agentilor economici. 
 
 

2.1.2 Agricultura 
 

        Agricultura este foarte puţin reprezentată la nivelul regiunii Bucureşti 
Ilfov, suprafaţa cultivată reprezentând în anul 2015 un procent de numai 0,68% 
din totalul înregistrat la nivelul ţării. Potrivit datelor de la Institutul Naţional de 
Statistică, suprafaţa cultivată a scăzut în anul 2015 (64.781 ha cultivate) faţă de 
anul 2014 (64.771 ha cultivate).  
         Producţia agricolă vegetală reprezintă 0,72% în anul 2015 în regiune, 
raportată la cea înregistrată la nivel naţional; producţia agricolă vegetală a 
scăzut în anul 2015 la 147.457 tone faţă de 153.089 tone în anul 2014. 
 

2.1.3. Turismul 
 
            Regiunea Bucureşti – Ilfov are un potenţial turistic ridicat, mai ales în ceea 
ce priveşte turismul de afaceri. Turismul de afaceri din Bucureşti e limitat de 
numărul locurilor de cazare disponibile. Locurile de cazare şi sălile de 
conferinţe ale hotelurilor de 3-5 stele nu sunt suficiente pentru satisfacerea 
cererii de turism de afaceri, business travel, din Bucureşti, consideră majoritatea 
reprezentanţilor din domeniul turistic românesc. "Capacitatea de business travel 
a Bucureştiului este cam la limită. Hotelurile de trei - patru stele au o capacitate 
de 7.000 - 8.000 de locuri, cu mult sub oraşe ca Budapesta sau Praga", conform 
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT). 
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2.1.4 Analiza pieţei muncii 

 
2.1.4.1 Analiza demografică 

 
        În publicaţia „Prognoza în profil teritorial – varianta de primăvară 2016”, 
apărută în decembrie 2016, Comisia Naţională de Prognoză estimează că 
numărul mediu de salariaţi va înregistra un trend crescător în perioada 2014-
2019 şi la nivel naţional (de la 4.507,7 mii persoane în anul 2014 la 5.210 mii 
persoane în anul 2019), precum şi la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov (de la 
932,7 mii persoane în anul 2014 la 1.050 mii persoane în anul 2019). Acest 
trend crescător se va menţine şi la nivelul componentelor regiunii Bucureşti 
Ilfov, numărul mediu de salariaţi înregistrând o creştere cu 100,6 mii persoane 
în municipiul Bucureşti şi cu 17,1 mii persoane în judeţul Ilfov.  
       Dacă la nivel naţional, creşterea numărului mediu de salariaţi se 
preconizează a fi de aproximativ 15% faţă de anul 2014, la nivelul regiunii 
Bucureşti Ilfov această creştere este mai mică, de aproximativ 12,61%, la 
nivelul capitalei de 12,2%, iar lanivelul judeţului Ilfov de 15,7%. În anul 2019 
se prognozează cel mai mare număr de salariaţi în regiunea Bucureşti Ilfov, 
aproximativ 20,2% din totalul salariaţilor din ţară; următoarele regiuni cu 
număr mare de salariaţi s e preconizează a fi: Nord Vest (13,9%), Centru 
(13,2%), Sud Muntenia (11,6%). 
       Potrivit aceleiaşi publicaţii, amintită mai sus, numărul de şomeri înregistraţi 
în anul 2019 va rămâne în continuare cel mai mic în regiunea Bucureşti Ilfov 
(19 mii persoane), reprezentând numai 4,8% din totalul şomerilor înregistraţi la 
nivel naţional, fiind urmată de regiunea Vest (5,9%, 24 mii persoane) şi 
regiunea Nord Vest (9,7%, 39 mii persoane). Ponderea cea mai mare a 
şomerilor din numărul total care se va înregistra la nivel naţional va fi în 
regiunea Sud Muntenia (19,5%, 79 mii persoane) şi în regiunea Nord Est 
(17,5%, 71 mii persoane). 
      În regiunea Bucureşti-Ilfov, spre orizontul anului 2020, în ipotezele 
scenariului moderat, cererea potenţială de forţă de muncă înregistrează uşoare 
creşteri per total. Activităţile economice în cazul cărora se observă o cerere 
potenţială de forţă de muncă în scădere sunt agricultura, industria prelucrătoare, 
construcţiile şi comerţul. Creşteri se pot nota în sectoarele transport, depozitare 
si comunicatii, hoteluri şi restaurante, tranzacţii imobiliare, intermedieri 
financiare, tranzactii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în 
principal întreprinderilor, în învăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială. 
   

2.1.4.2 Implicaţii pentru ÎPT 
 

      Rata ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (10,2% în anul 
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2014) conduce la următoarele recomandări: 
 - adaptarea permanetă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii pentru 
liceul tehnologic şi creşterea ponderii de răspuns pozitiv la solicitările directe 
ale operatorilor economici pentru şcolarizarea în învăţământul profesional;  
- creşterea numărului de acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru 
elevii din gimnaziu pentru a conştientiza avantajele parcurgerii unui traseu 
profesional, care poate să le ofere şi un certificat de competenţe, dar şi 
posibilitatea continuării studiilor la nivel superior, inclusiv către învăţământul 
superior;  
- orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât 
pentru formarea profesională iniţială, cât şi pentru cea continuă, din perspectiva 
învăţării pe tot parcursul vieţii;  
- informarea, folosind toate căile mass media, a unui număr considerabil de 
operatori economici din regiunea Bucureşti Ilfov asupra posibilităţii de 
implicare în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor din învăţământul 
profesional, în vederea selectării ulterioare din rândul absolvenţilor a viitoarei 
forţe de muncă;  
- întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă din regiune şi cu autorităţile publice locale în 
vederea adoptării de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru 
scăderea şomajului în rândul tinerilor.  
       Evoluţiile prognozate ale numărului de locuri de muncă la nivel sectorial şi 
pe activităţi ale sectoarelor economice, ne conduc spre următoarele 
recomandări:  
- identificarea periodică a necesarului de formare profesională prin realizarea de 
studii la nivel regional, cu detaliere la nivelul municipiului Bucureşti şi al 
judeţului Ilfov; aceste studii se pot realiza în parteneriat cu asociaţiile 
profesionale, confederaţiile patronale din regiune, entităţi interesate în a se 
implica în asigurarea de forţă de muncă bine pregătită şi de calitate companiilor 
pe care le reprezintă;  
- adaptarea proiectelor planurilor de şcolarizare la solicitările pieţei muncii, cu 
orientare spre noile tehnologii şi către sectoarele economice cu potenţial de 
creştere la nivel regional;  
- actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în 
învăţământul profesional şi tehnic prin participarea la stagii de pregătire la 
operatorii economici;  
- îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la 
operatorii economici care se implică în stagiile de pregătire practică a elevilor;  
- recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală;  
- creşterea accesului la educaţie în condiţii de calitate a procesului instructiv 
educativ, derulat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la operatorii 
economici;  
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- identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu 
aleg într-o măsură mai mare continuarea studiilor în învăţământul profesional şi 
tehnic;  
- identificarea măsurilor care se pot lua pentru elevii din rural şi din categorii 
socio economice defavorizate care nu pot continua studiile. 
       Prin Strategia Europa 2020, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să 
joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe 
comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. În 
acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de calitate care să fie 
dezvoltat în condiţiile descentralizării funcţionale şi al implicării partenerilor 
sociali la adoptarea deciziilor în acest segment. În capitolul destinat IPT se 
analizează evoluţia populaţiei şcolare, situaţia resurselor umane în IPT, numărul 
de elevi care revin unui cadru didactic, orientarea şcolară a elevilor de clasa a 
VIII-a, oferta de formare profesională, care este în mare parte adaptată la 
cerinţele pieţii muncii stabilite în urma analizelor în cadrul şedinţelor CLDPS. 
În acelaşi timp, inspectoratele şcolare ale municipiului Bucureşti, respectiv 
judeţul Ilfov trebuie să realizeze acţiuni concrete pentru creşterea ponderii IPT 
de la nivel regional, de la 35,6% înregistrată în anul şcolar 2015-2016, în 
scădere continuă din anul şcolar 2009-2010 de la 47%, în aşa fel încât să se 
atingă ponderea de 60% recomandată de Strategia educaţiei şi formării 
profesionale din România pentru perioada 2016-2020, strategie aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 317/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 
bis/06.05.2017. 
                         
    
 

 
 2.2 Analiza mediului intern 

 
2.2.1 Predarea-învăţarea 

 
Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului profesional şi 

tehnic,  a presupus: 
• preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire 
• preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre 
didactice pentru elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele 
tehnice sau cele de cultură generală; 
• antrenarea unui număr  mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, 
în aplicarea unor strategii didactice corespunzătoare fiecărei discipline şi 
adaptarea lor în funcţie de colectivul de elevi; 
• motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare şi valorificare a 
informaţiei; 
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• antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai 
mică faţă de schimbare, în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 
• consultarea comunităţii locale şi a partenerilor economici pentru a stabili 
parcursurile opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială a 
absolvenţilor; 
• abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care 
să vizeze dezvoltarea creativităţii elevilor şi utilizarea tehnicii de calcul pentru 
identificarea, stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să 
corespundă dinamicii informaţiei în domeniul vizat de formare; 
• formarea internă a profesorilor  

Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un 
anumit sens al schimbării în didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a 
strategiilor didactice permite elevului să exprime puncte de vedere proprii, să 
realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să argumenteze, să pună întrebări cu 
scopul de a înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de 
lucru. Profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi 
să explice puncte de vedere în învăţare. Învăţarea are loc predominant prin 
formare de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin cooperare. 

De asemenea, elevii au dobândit capacitatea de a se documenta, de a 
prospecta, de a planifica,  de a utiliza internetul şi e-mail-ul, au achiziţionat 
cunoştinţe noi, şi-au format noi deprinderi de a manipula materialul informatic 
sau cel specific domeniilor de activitate, de a analiza şi sintetiza. Şi-au dezvoltat 
deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulat la orele de limbi străine 
în situaţii concrete de comunicare şi şi-au îmbogăţit cunoştinţele în domeniu, au 
deprins modul de lucru în echipă, au devenit mult mai interesaţi, mai motivaţi, 
mai responsabili, etc. 
Puncte tari: 

♦ Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculum–ului şi îşi stabilesc 
strategiile de predare–învăţare în funcţie de standardele de pregătire 
profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, 
interese), de rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. 

♦ A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul 
învăţării centrate pe elev. 

♦ Profesorii folosesc baza materială în cadrul orelor de curs. 
♦ Prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, 

evitarea unor atitudini discriminatorii. 
♦ Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare s-

a urmărit nu numai facilitarea comunicării profesor–elev, ci şi a comunicării 
elev–elev şi dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă (aspect atestat de fişele 
asistenţelor la ore şi de proiectele unităţilor de învăţare). 
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♦ S-au găsit modalităţi adecvate de descoperire şi de stimulare a elevilor 
performanţi. 

♦ La orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat preocupări 
de a dezvolta la elevi abilităţi practice, spirit economic. 

♦ Oferta de mijloace de învăţământ şi accesorii curriculare este valorificată 
eficient. 

♦ Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă: susţinere grade 
didactice, participarea la cursuri de formare, participare la simpozioane, etc. 
 
Puncte slabe 

• Promovabilitatea în procent de 19% la examenul de bacalaureat. 
• Există o mare dificultate în realizarea performanţelor şcolare la 

disciplinele care au alocate un număr mic de ore în planul de învăţământ. 
• Curriculum-ul la decizia şcolii nu a reuşit totdeauna să acopere paleta de 

discipline economice. 
• Nu există o strategie coerentă la nivelul tuturor catedrelor pentru 

stabilirea lacunelor elevilor şi ameliorarea lor. 
• Există încă deficienţe în realizarea notării  
• Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor 

intelectuale. 
• Pe baza constatărilor făcute s-au formulat ţintele şi s-au stabilit 

priorităţile în ceea ce priveşte aceste ţinte : 
 Intensificarea pregătirii elevilor la disciplinele de bacalaureat şi mai ales 

la matematică. 
 Pregătirea ofertelor de discipline opţionale care să acopere o paletă mai 

largă de profesii căutate pe piaţa muncii. 
 Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în 

învăţare şi formare profesională. 
 Monitorizarea şi desfăşurarea cu responsabilitate şi rigoare a programelor 

de perfecţionare la nivelul catedrelor. 
 Dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea inserţiei pe piaţa 

muncii a absolvenţilor. 
 Activitatea profesorului diriginte va fi centrată pe consiliere şi orientare 

profesională şi pe stabilirea dialogului cu familiile elevilor. 
 Creşterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea lor activă în 

procesul didactic. 
 

2.2.2 Materiale şi resurse didactice 
 
Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de 

instruire sunt variate şi sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de 
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profilul clasei, astfel încât să se faciliteze trecerea de la un învăţământ centrat pe 
profesor la un învăţământ centrat pe elev . 
        Elevii au posibilitatea de a efectua orele de practică în atelierul propriu 
construit și dotat prin proiect Phare 2004-2006.  
        Au fost realizate parteneriate cu agenții economici din zonă,  agenți care 
oferă condiții reale de lucru şi personal calificat de supraveghere şi instruire, dar 
și cu agenții comerciali Penny Market, Metro Cash&Carry, Lidl, Hornbach, 
respectiv Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. 
 În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul 
de dotare a  laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin  materialele 
didactice necesare, şi prin echipamentele de instruire să fie promovată 
transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri. 
 Ambientul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ a fost îmbunătăţit, iar  
elevii și profesorii sunt responsabilizați în vederea păstrării bunurilor școlii. 
Este necesară și creşterea gradului de implicare a părinţilor în activitatea unității 
școlare. 
      Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în două schimburi, în 
următoarele spaţii de învăţământ: 

• 16 Săli de clasă, dintre care 10 cabinete şi laboratoare:   
•  Cabinet „Limba şi literatura română”      - 1; 
•  Cabinet „Geografie”                               - 1; 
•  Cabinet „Firme de exerciţiu”                   -1; 
•  Cabinet „Istorie”                                     -1; 
• Laborator „Chimie”                                -1; 
• Laborator „Biologie”                              -1; 
• Cabinete „Informatică”                           -1; 
• Laborator „Fizică”                                  -1; 
• Cabinet „Limbi străine”                          -1; 
• Cabinet ”Pedagogie”                              -1; 
• Atelier şcolar construit în anul 2008 prin Programul PHARE 2004 – 

Reabilitare ateliere şcolare cu 2 săli de clasă şi 2 laboratoare pentru 
domeniile „Comerţ” şi „Turism şi alimentaţie”; 

• Cabinet pentru consiliere psihopedagogică; 
• Sala de festivități cu o capacitate de 120 de locuri; 
• Biblioteca şcolară dotată cu peste 30.000 de volume; 
• Sala de sport; 
• Internat cu o capacitate de 100 de locuri (în conservare); 
• Cantină cu capacitate de 50 locuri/ schimb (în conservare) ; 
• Teren de sport; 
• Cabinet medical. 
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       Pornind de la aceste resurse materiale, școala oferă: 
- bună instruire, specializare şi formare a elevilor realizate de un corp profesoral 
cu o pregătire profesională şi pedagogică deosebită; 
- desfăşurarea activităţilor instructiv-educativ în cabinete şi laboratoare; 
- consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii terminali; 
 - accesul elevilor la reţeaua Internet; 
 - un portofoliu divers de programe şi activităţi; 
- consiliul de administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea 
calităţii procesului instructiv educativ şi de modernizarea bazei materiale: 
 

2.2.3 Resurse umane 
  
           Personalul şcolii  este format din 30 de cadre didactice, 5 personal 
didactic auxiliar şi 8 personal nedidactic .  
          Personalul didactic este permanent preocupat de perfecționare, 
parcurgând în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în 
specialitate şi metodică. 
         
 
  Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
 

Număr personal didactic calificat: Personal 
didactic 

necalificat 
Gradul I Gradul II Definitivat Debutant 

9 (2 doctorat) 12 7  2 - 
 
 
 

Performanțe Nr. cadre didactice 

Membrii în Comisiile Naționale (elaborare 
subiecte Bacalaureat) 

2 

Metodişti ISJ 3 

Membri în Consiliul Consultativ al ISJ 
Ilfov  

4 

Formatori CCD 4 

Gradaţii de merit 4 

Autori de manuale/ auxiliare curriculare /  9 
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2.2.4 Situația la învățătură și disciplină 
 

Evidența elevilor și situația la învățătură și disciplină în anul școlar 2019-
2020: 
Clasa Nr. elevi 

inscrisi 
la 

inceput 
de an 
scolar 

Nr. 
elevi 

ramasi 

Nr. 
elevi 
veniti 
prin 

transfe
r 

Nr. elevi plecati Promovati Repetenti 

Transfer Abandon Alte situatii Total % 
Retrasi Exmatriculati  

IX 97 94 1 3   1 84  10 
X 64 63  1    58  5 
XI 48 41     7 41   
XII 61 60     1 60   
Total 
inv. 
liceal 

270 258 1 4   9 243  15 

An I 
Sc. 
prof. 

32 31  1    26  5 

An II 
Sc. 
prof. 

22 22      16  6 

An III 
Sc. 
prof. 

14 13     1 11  2 

Total 
inv 
prof 

68 66  1   1 53  13 

Sc. 
Post 
 an I 

32 32      32   

Sc. 
Post 
an II 

28 25     3 25   

Total 
sc. 
postlic 

60 57     3 57   

Total 
unitate 398 381 1 5   13 353  28 

 
 
 
 
 
Promovabilitatea în anul școlar 2018-2019 
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Clasa Elevi inscrisi 

la inc.an scolar 
Ramasi Promovati 

Total                                din care: 
5-6.99 % 7-8.99 % 9-10 % 

a-IX-a 
 97 94 84 23 27,3 52 61,9 9 10,8 

a-X-a 
 64 63 58 15 25,8 38 65,5 5 8,7 

a-XI-a 
 48 41 41 12 29,2 27 65,8 2 4,8 

a-XII-a 
 61 60 60 19 31,6 35 58,3 6 10,1 

Total inv. 
Liceal 270 258 243 69 28,4 152 62,5 22 9,1 

Total inv. 
Profesional 
 

68 66 53 35 66,1 18 33,9 0 0 

 

                 
 
 Note la purtare 

Clasa Nr. elevi 
 

< 7 
 

7-9.99 10 

a-IX-a 94 5 9 80 
a-X-a 63 7 4 52 
a-XI-a 41 - 9 32 
a-XII-a 60 - 19 41 
Totalliceu 258        12        41 205 
Sc. Prof. 66 12 15 39 
Sc. postlic 57 - - 57 

Total        381       24 56 301 
 

0
20
40
60

clasa  a IX-
a

clasa a X-a clasa a XI-
a

clasa a XII-
a

Promovabilitate 
invatamant liceal 

media 5.00-6.99 media 7.00-8.99 media 9.00-10
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Graficul notelor la purtare – învățământ liceal 

 
 
Graficul notelor la purtare – învățământ profesional 

                   
 
 
Examenul de Bacalaureat 2020 
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Rezultate seria curentă: 
 

Forma de 
invatamant 
/calificarea 

profesionala 

Nr. 
absolventi 

Nr. 
candidati   
inscrisi 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Nr. 
candidati 

reusiti 

Din care cu medii: 

6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi/Învățător-
educatoare 

16 16 4 12 2 4 5 1 - 

Zi/Tehnician in 
activitati 
economice 

19 19 7 12 7 5 - - - 

Zi/Tehnician in 
gastronomie 

25 25 18 7 4 2 1 - - 

Total 60 60 29 31 13 11 6 1 - 

 
 
 
Rezultatele ultimilor ani se prezintă astfel: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ani şcolari Promovabilitate % 

2008-2009 86 

2009-2010 64 

2010-2011                   60 

2011-2012 24 

2012-2013 36,48 

2013-2014 31 

2014-2015 38,7 

2015-2016 35 

2016-2017 28 

2017-2018 19 

2018-2019 21 

2019-2020 51,6 
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         Pe segmentul de timp 2008-2012 se înregistrează o scădere a procentului 
de promovabilitate la examenul de bacalaureat, din cauza dezinteresului pentru 
studiu, dar și sporirii exigenței la examenul de bacalaureat. 
          În anul școlar 2011-2012 se constată o scădere dramatică a procentului de 
promovabilitate la examenul de Bacalaureat, cauzele fiind cele enumerate mai 
sus, iar la acestea se adaugă  și introducerea monitorizării cu sisteme video a 
desfășurării examenului. 
        În anul școlar 2014-2015 se constată o creștere a procentului de 
promovabilitate, datorită măsurilor luate de  atât de către ISJ Ilfov, cât și de 
către  unitatea școlară, constând în intensificarea pregătirii suplimentare a 
elevilor, simularea examenului de bacalaureat, susținerea tezelor cu subiect unic 
la clasele terminale etc. 
         În vederea creșterii procentului de promovabilitate s-au impus măsuri 
remediale, programe intense de pregătire a elevilor și de conștientizare a 
familiilor elevilor asupra situației școlare.  
 

Examenele de certificare a competenţelor profesionale   
 
- nivel 3 de calificare: „Comerciant-vânzător” – anul 2020 a înregistrat a 
treia generație de absolvenți ai școlii profesionale cu durata de 3 ani, procentul 
de promovare a examenului de certificare a competențelor profesionale a fost de 
100%; 
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- nivel 4 de calificare: „Tehnician în activități economice” și „Tehnician în 
gastronomie” - ca și în anii precedenti, promovabilitatea a fost de 100%, la 
ambele calificări profesionale; 
- nivel 5 de calificare: „Agent de turism-ghid” - a treia serie de absolventi, 
promovabilitate 100%, iar toate notele finale au fost peste 7. 
 
 

2.2.5 Parteneriate şi colaborări 
 
       În prezent, Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” Buftea desfășoară o 
multitudine de parteneriate și colaborări, materializate în:  
     - lectorate cu tematică diversă; 

- desfășurarea instruirii practice a elevilor 
- participare la activități școlare și extrașcolare; 
- întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale . 

 

PARTENERI 
 

 
 

 

 
     
 

 
     
SC EVIDENT PREST SERV  SRL 
 
SC PHARAON SRL BUFTEA  
SC GOLDEN PLUM CREVEDIA  
JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA 
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Parteneriatele cu agenţii economici au un rol deosebit de important în 
dezvoltarea profesională a viitorilor absolvenţi, precum şi în orientarea 
profesională a acestora pe piaţa muncii. Competenţele dobândite de aceştia în 
timpul instruirii practice permit o creştere a calităţii procesului de învățare şi 
ulterior o adaptare uşoară la cerințele pieţei muncii. De asemenea agenţii 
economici sunt alături de şcoală şi în dezvoltarea de activităţi culturale prin 
realizarea de sponsorizări. 

 
2.2.6 Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor 

 
Şcoala acordă o atenţie deosebită activităţii de consiliere şi orientare 

şcolară şi profesională, atât în cadrul orelor de dirigenţie cât şi al lectoratelor cu 
părinții. 

SC DUMITRU I. CATALIN I.I. SRL 
ASOCIATIA SCOALA DE VALORI 
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 
PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR BUFTEA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BUFTEA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BUFTEA 
CLUBUL SPORTIV SCOLAR BUFTEA 
CENTRUL CULTURAL BUFTEA 
CENTRUL PENTRU CONSERVAREA CULTURII SI 
PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL ILFOV 
ASOCIATIA OST CULTURAL EVENTS 
AJOFM ILFOV 
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA 
LICEUL TEHNOLOGIC “PAMFIL SEICARU” CIOROGARLA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”DOAMNA CHIAJNA” ROSU - CHIAJNA 

SCOALA POSTLICEALA FEG 

C.J.R.A.E. ILFOV 
LICEUL TEHNOLOGIC “CEZAR NICOLAU” BRANESTI 
ORGANIZATIA ” SALVATI COPIII”  ROMANIA 
 
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN ILFOV « LASCAR 
CATARGIU » 
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. ILFOV - POLITIA 
ORASULUI BUFTEA 
CENTRUL CULTURAL BUFTEA 
CENTRUL DE PREVENIRE , EVALUARE  SI CONSILIERE 
ANTIDROG, ILFOV 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI – FACULTATEA  DE MANAGEMENT, 
INGINERIE IN AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
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Puncte tari 
- S-au încheiat acorduri de parteneriat și au fost organizate întâlniri cu 
specialişti din cadrul Universităţii din Bucureşti, Academiei de Științe 
Economice, Universității Politehnice, Universității Româno-Americane,  s.a. , 
precum şi cu o serie de agenţi economici locali, care au prezentat oferta de 
formare şi de locuri de muncă. 
- Creşterea eficienţei relaţiei diriginte – părinte – Consiliu profesoral – elev, 
pentru o mai bună comunicare şi informare. 
- Existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară și a consilierului 
școlar 
 Puncte slabe 
- Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 
- Neacordarea atenţiei cuvenite orelor de consiliere şi orientare. 
- Neînţelegerea deplină a rolului psihologului şcolar 
 

 
2.2.7 Curriculum 

 
Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform planurilor cadru și 

programelor școlare în vigoare. 
Oferta disciplinelor opționale la decizia școlii pentru anul şcolar 2020-

2021 este următoarea : 
      La filiera Vocationala,  profil Pedagogic, s-au aprobat urmatoarele CDS- 
uri: 

- clasa a IX-a: ”Geografie (aprofundare)”, ”Matematica” (aprofundare)”; 
- clasa a X-a : ” Sunetul matematicii” ; ”Sa scriem si sa vorbim corect in 

limba romana”. 
- clasa a XI-a : ”Educație financiară” ; ”Literatură universală ” 
- clasa a XII-a : ”Geografie (aprofundare)”, ”Matematica” (aprofundare)”. 

 
        La filiera Tehnologica, profilul Servicii, s-au selectat  CDL-uri, in 
concordanta cu optiunile elevilor, cu nevoile de dezvoltare personala ale 
acestora, cu specificul unitatii de invatamant si cerintele pietei muncii la nivel 
local: 

- “Compania mea!” clasele Economic, Turism si alimentatie, a IX-a prof.  
- “Preparate specifice si de tip fast-food” clasa a X-a B Turism si 

alimentatie; 
- “Activitati comerciale”, clasa a X-a prof; 
- ”Instrumente de plată” – clasa a XI-a B Economic 
- ”Regimuri alimentare” - clasa a XI-a C Turism si alimentatie 
- ”Gestiunea stocurilor” - clasa a XI prof 
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- ”Managementul proiectelor” – clasa a XII Economic și Turism și 
alimentație. 

 
 

2.2.8  Analiza de nevoi – grup de interese părinţi 
 
În luna aprilie 2016 a fost aplicat părinţilor un chestionar. Eşantionul a fost 
alcătuit din părinţii elevilor claselor a IX-a.  
Concluzii :  

1. Se impune diversificarea ofertei educaționale și îmbunătăţirea 
comunicării părinţi – şcoală; 

2. Prezenţa continuă a părinţilor în viaţa elevilor (discuţii legate de 
programul şcolar zilnic, verificare a modului de 
pregătire a temelor, îmbunătăţirea prezenţei în 
cadrul lectoratelor cu părinţii); 

3. Părinţii sunt de acord cu metodele utilizate în şcoală în ceea ce 
priveşte orientarea profesională şi îndrumarea 
copiilor, însă, implicarea lor este redusă.  

4. Părinții trebuie conștientizați de importanta învățământului 
profesional;   
 
 

 
2.2.9   Analiza de nevoi – grup de interese agenţi economici 

– parteneri sociali 
 
           În perioada martie-mai 2016 a fost aplicat un chestionar agenţilor 
economici parteneri (cf. Hărţii parteneriatelor) prin care au fost solicitate opinii 
ale acestora în legătură cu gradul de pregătire a elevilor, aşteptările pieţei 
muncii de la viitorii absolvenţi,  competenţele dobândite de elevi în domeniile 
de pregătire de bază (Economic, Comerţ şi Turism şi alimentaţie), precum şi cu 
posibilitatea acestora de a-i angaja pe unii dintre elevi la finalizarea studiilor. 

 90% dintre firmele chestionate au fost de părere că volumul de 
cunoştinţe teoretice este mult prea ridicat şi neadaptat la cerinţele practice şi 
exigenţele pieţei muncii . Ca urmare a acestui lucru s-a avut în vedere revizuirea 
CDL-urilor în aşa fel încât acestea să fie axate pe formare de deprinderi şi 
competenţe practice. 

80% dintre firme îi încurajează pe elevi şi îi formează în vederea creării 
unei baze de recrutare viitoare, ţinând cont însă şi de evoluţiile economice 
viitoare. 

Toţi agenţii economici care îndrumă practic elevii noştri sunt mulţumiţi 
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de seriozitatea şi interesul elevilor pentru orele de instruire practică. 
Concluzii : 
1. cei mai mulţi dintre partenerii noştri sociali sunt alături de noi încă din 

anul şcolar 2005-2006; 
2. Au supravegheat îndeaproape evoluţia și pregătirea elevilor, având un 

rol important în evaluarea acestora; 
3. Bună comunicare şi colaborare cu firmele ne-au ajutat în proiectarea 

realistă a curriculumului de specialitate şi în proiectarea ofertei şcolare. 
 
 

2.2.10 Analiza portofoliului de produse 
 
Învăţământ liceal forma de învăţământ – zi 
Liceu tehnologic 
Tehnician în activități economice  – „STAR” 
Argumente : 
- domeniul de activitate este cu segment mare, în creştere (sursa PLAI), 
- încadrarea absolvenţilor se face în procent mare (sursa – monitorizarea 
absolvenţilor). 
Strategii : 
-promovarea produsului cu număr de clase în creştere, 
- creşterea segmentului de piaţă. 
Tehnician în gastronomie – „CASH COW” 
Argumente ; 
- domeniul de activitate cu pondere însemnată, în totalul activităţilor la nivelul 
judeţului (sursa PLAI), 
- înscrierea absolvenţilor de clasa a VIII a este stabilă, nu necesită promovare 
intensă. 
Strategii : 
- menţinerea numărului actual de clase, 
- modernizarea bazei de practică în domeniul alimentaţiei publice prin 
înfiinţarea unei firme de catering (Firmă de exerciţiu). 
 
Liceu pedagogic, calificarea Învățător-educatoare – STAR 
Argumente : 
-cerere mare pe piaţa muncii locală și națională 
-piaţa rămâne în continuare atractivă cu un orizont larg 
-inexistența altor școli de profil în zonă 
Strategii : 
-menţinerea numărului actual de clase 
-dezvoltarea bazei materiale existente 
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Învățământ profesional de 3 ani 
Calificarea profesională Comerciant-vânzător - STAR 
Argumente : 
-comerţul este ramură importantă în economia zonală (sursa PLAI), 
- cerinţele în domeniul comerțului de pe piaţa muncii sunt în creştere, 
- cerinţa specializării în sector. 
Strategii : 
- colaborarea pe bază de parteneriat între şcoală şiagenții economici 
- creşterea calităţii pregătirii de specialitate. 
- încheierea de noi parteneriate cu agenţii economici din domeniu. 
 
Învăţământ postliceal forma de învăţământ – zi 
Agent de turism-ghid  - „QUESTIONS” 
Argumente : 
- cerinţele în domeniul turismului, de pe piaţa muncii sunt în creştere, 
- cerinţa modernizării în sector. 
Strategii : 
- colaborarea pe bază de parteneriat între şcoală şi operatorii economici de 
profil, 
- creşterea calităţii pregătirii de specialitate. 
 
 2.3  ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
   a.  Resurse umane 
 - activitate managerială flexibilă, adaptabilă, 
i creativă; 

-  realizarea obiectivelor din planul 
managerial; 
- echipa didactică bine pregătită- 
metodişti ; 

 - foști inspectori ISJ ; 
 - autori de manuale şi auxiliare 

curriculare ; 
 - membri în Comisia Naţională de Evaluare 

şi Examinare ; 
 - participanţi la cursuri de formare                               

b. Resurse materiale şi financiare 
 - două cabinete de informatică cu 

calculatoare legate în reţea locală şi 
conectate la internet ; 

 - laboratoare de fizică, chimie, biologie; 
 - cabinete de limba română, istorie, 

a. Resurse umane. 
 - mulți elevi capabili de performanță 

absolvenți ai clasei a VIII-a care optează 
pentru scoli din București 

 - elevi navetişti ; 
 - număr mic de elevi capabili de 

performanţă ; 
 - elevi care provin din  familii 

dezorganizate ; 
 - slabă motivaţie a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar în formarea 
continuă individuală ; 

 - lipsa de inițiativă a unor cadre didactice 
în rezolvarea problemelor școlii; 

 - viziune individualistă asupra procesului 
instructiv-educativ; 

 - implicarea din ce în ce  mai slabă a 
personalului în viaţa şcolii ; 

 - nerespectarea evaluării ritmice ; 
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geografie, pedagogie, limbi străine, firmă 
de exercițiu ; 

 - bibliotecă având un fond de carte de peste 
30000 volume ; 

 - sală de sport, teren de sport cu pistă 
pentru atletism ; 

 - cabinet medical ; 
 -ateliere şcolare dotate corespunzător 

calificărilor profesionale; 
 - centrală termică proprie ; 
  -autoturism propriu; 

- resurse financiare extrabugetare din 
venituri proprii  

 - rezultate slabe 
 - absenteism 
 - folosirea slabă a softurilor educaționale 

 
b. Resurse materiale şi financiare 

 - resurse financiare reduse pentru a oferi 
recompense materiale profesorilor şi 
elevilor care se implică  activ în viaţa 
şcolii.  

c. Resurse informaţionale 
 - rețea internet; 
 - bibliotecă; 
 - punct de informare şi documentare British 

Council ; 
 - revista școlară; 
 - bună colaborare cu comunitatea locală. 

c. Resurse informaţionale 
- comunicare insuficientă profesori – 
inspectori de specialitate ; 
- poziţie geografică dezavantajoasă. 

Oportunităţi Ameninţări 
a. Resurse materiale şi financiare 
- atragerea de proiecte europene 
- venituri extrabugetare provenite 
sponsorizări ; 
 
b. Resurse  umane 
- diversificarea ofertei educaționale cu 
calificări atractive pentru elevi și cu 
corespondență pe piața muncii 
- migrarea  populaţiei capitalei  către 
zona periferică, determinând creşterea  
numărului de elevi, cu toate consecinţele 
ce  decurg din aceasta; 
- cuprinderea unui număr  mai mare de 
elevi capabili de performanță de la școlile  
din oraş, datorită navetei greoaie în 
capitală ; 
- formarea continuă a cadrelor didactice 
şi directorilor de şcoală ; 
- parteneriate sociale funcţionale cu : 
- agenţi economici de profil ce  
solicită elevi pentru practică și/sau 
angajare ; 
- poliţie ; 
- jandarmerie ; 

a. Resurse materiale şi financiare 
- micşorarea resurselor financiare 
datorită extinderii fenomenului de 
sărăcire a populaţiei. 
b. Resurse umane 
- viziunea asupra educaţiei ca serviciu 
social ; 
- reducerea populaţiei şcolare ; 
- migrarea elevilor către licee din 
București; 
- creşterea dezinteresului părinţilor 
pentru calitatea vieţii şi a  muncii 
şcolare ; 
- pătrunderea violenţei în şcoală ; 
- înființarea unui liceu în comuna 
Periș, ceea ce determina micșorarea 
planului de școlarizare 
c. Resurse informaționale 
- lipsa strategiilor de dezvoltare 
socială şi economică pe termen mediu 
şi lung ; 
- analfabetismul funcțional (declinul 
practicării lecturii şi  scrisului datorită 
utilizării doar a formelor vizuale şi 
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- sistemul de sănătate ; 
- ONG-uri 
     c. Resurse informaţionale 
- accesul mai rapid  la informaţie prin 
numirea unor profesori metodişti și 
membri în Consiliul consultativ al ISJ 
- colaborare cu comunitatea locală ; 
- oferta bogată de formare la nivelul 

şcolii. 

orale de comunicare) ; 
- inexistenţa unei oferte clare pe piaţa 
muncii datorită situaţiei economice 
actuale in condițiile epidemiei de 
COVID-19; 
- influență negativă a societății; 

 
 
 

2.4   Rezumat al  principalelor aspecte care necesită dezvoltare 
 
           Pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior în cazul evaluării 
instituţionale bazată pe standarde şi pentru a oferi evaluarea calităţii instruirii, a 
formării tinerilor la nivelul cerut de standardele europene în vederea 
recunoaşterii pregătirii şi certificării, se impun următoarele priorităţi : 
1. Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregii 
unității școlare 
2. Dezvoltarea personalității elevilor și alegerea avizată a traseului de formare 
profesională 
3. Dezvoltarea de parteneriate locale, naționale  și europene 
4. Creșterea numărului de absolvenți care promovează examenul de 
bacalaureat 
5. Îmbunătățirea comunicării interne și externe 
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Capitolul 3  -  Consultare, monitorizare şi evaluare 

                    
Consultarea 
 
Acţiuni în vederea elaborării PAS: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate 
elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, 
autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii 
colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea 
profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste 
informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local 
prin PRAI şi PLAI. 
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
5. 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. 
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 
reformularea obiectivelor priorităţilor. 
7. Elaborarea planurilor operaţionale. 
 
Surse de informare: 
 

1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, 
comisiei diriginţilor, Consiliului Școlar al Elevilor,  documente care 
atestă parteneriatele şcolii, oferta de educaționala) 

2. 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) 

3. Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
4. PRAI Bucuresti-Ilfov 
5. PLAI Ilfov 
6. Chestionare, discuţii, interviuri  

 
Monitorizarea şi evaluarea 
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 
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