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“Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa” 

FERDINAND I 

Partea I 
I. Contextul 
 
1.1 Misiunea și viziunea școlii 
Misiunea  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte asigură un mediu favorabil învăţării, un 
învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, şanse egale de dezvoltare profesională, 
responsabilitate, toleranţă, dialog, mobilitate în sfera valorilor europene. 
 
Viziunea  

Școală perfect adaptată la cerinţele unei societăţi aflată în permanentă schimbare. 
 
1.2 Profilul scolii 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto este situat în municipiul Târgovişte şi este solicitat, pentru 
profilul şi rezultatele sale, de populaţia şcolară a judeţului Dâmboviţa.  

Elevii, absolvenţi ai şcolilor generale din judeţ, care optează pentru Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto vor fi pregătiţi pentru profilul tehnic (domeniile electric; mecanică; Constructii, instalații 
și lucrări publice) – învățământ liceal zi și seral, profesional, postliceal. Baza materială este compusă din 
două locații: sediul şcolii, situat în str. G-ral I. E. Florescu, Nr. 18, cuprinde 20 săli din care 13 săli de clasă, 
laboratoare de “legislaţie rutieră“, Informatică, Electrotehnică, Chimie, Desen tehnic, Biologie, un cabinet 
multimedia, o sală de festivități şi atelierele școală, inclusiv poligon auto, situate în strada Calea Ialomiţei, 
dar și în incinta școlii. De asemenea, dispunem de parcul auto care are în dotare 2 autoturisme Dacia Logan 
autorizate de A.R.R. Liceul dispune de: cantină cu 250 de locuri în sala de mese, la bucătărie putând fi 
pregătite simultan 300 de porţii, sală de sport, teren de sport conform standardelor europene, reablitat  de 
Primăria Municipiului Târgoviște în 2017. De asemenea, elevii își pot petrece timpul liber în parcul amenajat 
în incinta liceului. Pe de alta parte, biblioteca deține un număr de 30.500 de volume destinate atât elevilor, 
cât și întregului personlal al şcolii. 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște funcționează cu: cu 4 clase învățământ liceal zi, 8 
clase învățământ liceal seral, 6 clase de învățământ profesional cu durata de 3 ani, 3 clase de învățământ 
postliceal. În unitatea de învățământ sunt înscrişi la cursuri 563 de elevi după cum urmează: învățământ 
liceal zi 105, învățământ profesional 125, având vârste cuprinse între 14 şi 20 ani, învățământ liceal seral 
222 elevi, învățământ postliceal 80 elevi având vârste cuprinse între 18 și 50 de ani.   

Personalul didactic este format din 34 cadre didactice, precum şi personal didactic auxiliar 7 
persoane. Personalul nedidactic al unității de învățământ este format din 20 persoane, îngrijitori, mecanici 
de întreținere, paznici care asigură siguranța bunurilor din cele două locații:  str. G.ral. I. E. Florescu, nr. 18  
și în Calea Ialomiței, Nr. 5.  

Există permanenta preocupare a personalului didactic în ceea ce privește perfecționarea continuă, 
dar și preocuparea managerului în ceea ce privește atragerea unor surse suplimentare de finanțare, inclusiv 
implicarea în proiecte- Proiectul Erasmus+, aşa încât beneficiarii educației să poată beneficia de cele mai 
bune condiţii de instruire şi educaţie.  
 
1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2018-2019 

În anul şcolar 2018-2019, fundamentarea actului educativ a fost asigurată de câteva direcţii:  

 pentru a asigura calitatea în învăţământ toate cadrele didactice au pus accentul pe procesul de 
învăţare şi nu pe cel de predare  

 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate nivelurile de învăţământ  

 fundamentarea ofertei educaţionale şi a planului de şcolarizare în funcţie de nevoile comunitare  

 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată procesului instructiv-educativ 
are la bază ca obiectiv asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune 
calificări profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil nevoilor individuale de 
dezvoltare personală şi profesională a elevilor.  
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În contextul reformei educaţiei, prin aplicarea noului Curriculum-ului Naţional s-a urmărit realizarea 

următoarelor finalităţi specifice: În învăţământul liceal şi profesional, finalităţile urmărite au vizat:  

 desăvârşirea personalităţii adolescentului  

 formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi inserţia activă într-un mediu social 
caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor 

 formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad corespunzător de autocunoaştere  

 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social  

 asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile 
elevilor  

 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare în condiţiile unei societăţi în schimbare.  

 dobândirea competenţelor specializate şi cheie în scopul orientării carierei  

 accentuarea laturii practic – educative a procesului de instruire  

 formarea unei atitudini tolerante şi nediscriminatorii  

 responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi 
Realizările anului şcolar 2018-2019 au fost: 
  Asigurarea bazei materiale pentru efectuarea conform legislaţiei rutiere a orelor de conducere auto;  
  Menţinerea în bună stare a laboratorului de informatică din şcoală; 
  Procentul de promovabilitate a cursurilor liceale a fost de 76,64% – liceu zi + școală profesională + 

liceu seral (liceu zi – 87,90%, școală profesională –74,49%, liceu seral – 71,84%, învățământ postliceal 
– 78,31%). 

 Procentul de promovare a examenului de bacalaureat este de 11,54%, iar de absolvire a examenelor 
de competenţe profesionale nivel 3 a fost de 100%, nivel 4 a fost 100%, nivel 5 a fost 100%. 

  Concursuri la care au participat elevii: 

 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”,  

- domeniul Electric, etapa județeană – prof. îndrumător Ștefan Georgeta 

– elev Neagu George Bogdan, clasa a XII-a A, Premiul I 

– elev Pavel Vlăduț, clasa a XI-a A, Premiul I 

– elev Vărjoghe Samuel, clasa a XI-a A, Premiul II 

- domeniul Mecanică, etapa județeană – elev Nițu Adrian, clasa a XII a B, mențiune, îndrumător prof. 

Badea Maria, prof. Iugulescu Laurențiu 

 Concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional, 

- domeniul Mecanică, Calificarea profesională Mecanic Auto, etapa județeană – elev Brânzoiu 

Albert, clasa a XI a, clasa a XII a B, Locul I; etapa națională, Slatina, jud. Olt – diplomă de participare - 

îndrumător prof. Iugulescu Laurențiu 

 Concursul Național „Automobilul între DA ȘI NU”, Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu, 

Râmnicu Vâlcea 

 - Elev Brânzoiu Albert, clasa a XI a pr locul II, îndrumător prof. Iugulescu Laurențiu 

 Concurs Național - Liceul Tehnologic Dacia Pitești, îndrumător prof. Iugulescu Laurențiu 

 - Dinu Ștefan, clasa a X-a pr, locul III – proba practică 

- Echipaj Dinu Ștefan și Opincă Eduard, Locul III 

- Arzoiu Beniamin, clasa a XI-a pr, Locul II 

 Concurs Regional „Sus, române, ridică-ți fruntea, căci azi ești liber în țara ta!”, 21.11.2018, Premiul 

I, Sava Valentin, clasa a IX-a, Secțiunea II „Sunt mândru că sunt român”, coordonator, prof. Vîrlan 

Ramona 

 Concurs Regional „Necuvintele”, octombrie 2018 

- Mențiune, Răceanu Sebastian, clasa a XI-a, Secțiunea III – „Articole”, lucrarea „Nicolae 

Steinhard”, coordonator, prof. Iugulescu Laurențiu 

- Premiul II, Brînzoiu Albert, clasa a XI-a, Secțiunea III – „Articole”, lucrarea „Calistrat Hogaș, Pe 

drumuri de munte” coordonator, prof. Pahonțu Carmen 

- prof. Vîrlan Ramona 
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 Concurs Național „Arta – joc al imaginației” - – prof. Vîrlan Ramona 

 Concurs Regional „Sunt mândru că sunt român” Sc. Vasile Cârlova 

- premiul I Răceanu Sebastian, clasa a XI Creație literară „Străbun pământ”  

 Simpozion de creativitate pentru elevi, aprilie 2019 

- Diplomă de participare, Ștefan Claudiu, clasa a XI-a, Lucrarea „Asigurările de la A la Z”, coordonator 

prof. Ioana Alina-Mihaela 

 

 Au fost monitorizaţi elevii, în vederea bunei implementări a învăţării centrate pe elev,  
 Au fost monitorizaţi absolvenții unității de învățământ şi s-a realizat o bază de date privind inserţia 

acestora pe piaţa muncii. 
Analiza rezultatelor şi evoluţiilor în anul şcolar 2018-2019 a fost realizată de către Comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 

 Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de 
educaţie şi formare profesională (FEFP). 

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii 

 Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă 

 Întocmirea planului de îmbunătăţire. 

 Monitorizarea externă 
 

Realizări ale anului 2018 – 2019 
 

 Amenajarea cantinei școlare din str. I. E. Florescu, nr. 18 prin fonduri proprii (faianță, gresie, cuptor)  
 
 

1.4 Priorităţi la nivel european și naţional 
 
1.4.1. Indicatori de context conform PLAI 2018-2025 
 

Contextul european 
 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor 
derivați din Strategia Europa 2020: 

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 
2010-2020: 

a) creșterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 
puțin 75%1; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creșterea cu 20% a ponderii energiei 
regenerabile în consumul final de energie, creșterea cu 20% a eficienței energetice, comparativ cu 
1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3și creșterea procentului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 în 
2020; 

                                                 
1
Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 

2
 Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), abandonul 

școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar 
inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională 
3
 Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 

4
 Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
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e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20085. 

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele 

de învățare de-a lungul vieții6; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de 

citire, matematică și științe exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar8, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %; 
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care 

au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 
referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201011. 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din 
cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, comparativ, 
evoluția indicatorilor în cazul României și a Uniunii Europene, 28 de state: 

 

 Indicatori Unitate 

România  
Perioada de referinţă 

Media 
UE-28 

Ținta 
RO 

Ținta 
UE 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 2018/  
*2015/ 
**

2017 
2020 2020 

Rata de părăsire timpurie a şcolii 
% 

(18-24ani) 
18,1 17,8 17,3 18,1

b
 19,1 18,5 18,1 16,9

p
 10,6

p
 11,3 10 

Ponderea absolvenților de 
învățământ terțiar 

% 
(30-34 ani) 

20,3 21,7 22,9 25,0
b
 25,6 25,6 26,3 24,9

p
 40,5

p
 26,7 40 

Procentul persoanelor cu vârsta de 
15 ani cu competențe scăzute de 
citire, matematică și științe exacte 

% 
(15 
ani) 

Citire   37,3 
  

  38,7   
  

  19,7
*
   15,0 

Matematică   40,8 
  

  39,9   
  

  22,1
*
   15,0 

Ştiinţe   37,3     38,5       23,5
*
   15,0 

Participarea adulților în ÎPV 
% 

(25-64 ani) 
1,6 1,4 2 1,5 1,3 1,2 1,1   10,9

**
 10 15 

Rata de ocupare a absolvenților  % ISCED 3-8 70,8 70,2 67,2 66,2
b
 68,1 69,3 76   80,2**   82 

                                                 
5
 Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 

6
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în cele 

patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
7
Sursă: OCDE/PISA 

8
 Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE) 

9
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau mai 

puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă) 
10

 Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții învățământului 
terțiar (ISCED 5-6) 
11Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și care 
nu este înscrisă în prezent în nicio altă activitate de educație și formare profesională. 
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(20-
34 

ani) 

ISCED 3-4 58,9 59,3 55,0 57,2
b
 59,8 59,6 65,9   74,1

**
     

ISCED 5-8 81,4 79,1 77,2 74,2
b
 77,1 80,7 87,4   84,9

**
     

Rata de ocupare 
% 

(20-64 ani) 
63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 66,3 68,8   77,2

*
 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 
 

4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 
asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 16,9% în 2018,  cu 6,3 puncte procentuale peste 
media europeană de 10,6%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluție sinuoasă, fără un 
progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția țintei 
naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 20,3% în 2011, la 24,9% în 2018. Cu toate acestea, 
se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel național și cele la nivelul UE 28: 
media europeană de 40,5% în 2018, ținta europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 
contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către 
aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

d) România continuă să se situeze pe locuri codașe între țările europene participante în 
programul PISA12. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 față de testarea din 2012 la 
matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor cu 
competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 
2015 se înregistrează  o creștere a ponderii tinerilor cu competențe scăzute  la citire și la științe față de 
2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, față de numai 19,7% cât este media 
la nivelul celor 28 de state europene. La științe, 38,5% din tinerii din România au  un nivel scăzut, față 
de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene Ținta din Cadrul strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 propusă la nivel 
european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică și științe; 

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție descrescătoare 
după anul 2009, cu o ușoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar 
superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, față de 69,1% în 2009 și față de media UE 
28 DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de 
educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, de 
76,9% și departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în 
România a fost, în 2016, de 66,3% față de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative în 
perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 
2017, de 1,1 %, în scădere în ultimii 5 ani, mult sub valoarea europeană și departe de ținta de 10% 
propusă de România pentru 2020. 

5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul 
elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  în România, față de 
media UE-28 de 48,1%13, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii 
din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii 
indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

 
 
 

                                                 
12

OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education  
13

  Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code:educ_uoe_enra13) 
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Contextul național 

 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele 
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  
 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 
având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 
educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014.  
 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor 
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună 
articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru 
creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 
cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la 
nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 
 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 
profesională, având ca ținte strategice: 
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 
60% în 2020, față de 49,8% în 2014;  
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 
de la 1,5% în 2014. 
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal; 
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite 
în context nonformal şi informal; 
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu 
accent pe cei din grupuri vulnerabile. 
 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% 
în 2020, de la 4,2% în 2014; 
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 
bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, 
de la 1,5% în 2014. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de 
sistem; 
2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor 
învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 
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Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 
profesionale, având ca ținte strategice: 
a)  Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  
b)  Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, 
de la 2.800 în 2014. 

 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 
programelor de formare profesională; 
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 
3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru 
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate 
mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 
 

 
Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) 

și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând  competențe 
(cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 
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Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

    a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
    b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 
    c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în 
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu 
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de 
certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și 
pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în 
învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de 
studii și pot obține nivelurile  de calificare 6, 7 și 8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de 
certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și 
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței 
muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și 
locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul 
economic și elev. 
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, are o durata de şcolarizare de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-
a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/2015, pe baza unui 
contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea 
profesională a elevilor; 

- învăţământul dual, durata de şcolarizare este de de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 
ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/2018, pe baza unui 
contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o 
asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-
teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de 
liceu, formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire 
de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. 
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de 
calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass. 
 
1.5 Priorităţi şi obiective regionale şi locale 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto are sediul în municipiul Târgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa, 
situat în nordul regiunii Sud Muntenia, regiune ce reprezintă 14,45% din suprafaţa României şi se 
caracterizează printr-un relief variat, ieşire la Marea Neagră, iar Dunărea străjuieşte latura sudică făcând 
astfel legătura cu cele 8 ţări riverane. Judeţul Dâmboviţa respectă tiparul reliefului regiunii dar 
concentrează un număr mare de populaţie şi de centre urbane.  
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020  
Priorități: 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 
Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă  
Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 
Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice 
Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă  
 
 



 

- 6 - 

 

 
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 
Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație 
și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă.  
Măsuri: 

1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare 
2. Dezvoltarea  capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de formare continuă 
3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii 
4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

 
STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 2014-
2020 

Priorități orizontale 
1. Economie regională competitivă bazată pe inovare  
2. Stimularea transferului tehnologic și științific 
3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 
Pentru mai multe informații despre contextual internațional, național și regional aflați din anexa Context. 

http://www.adrmuntenia.ro/s955/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentru-perioad/
http://www.adrmuntenia.ro/s955/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentru-perioad/
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Partea a II-a – Analiza nevoilor 
 
Transporturile și construcțiile reprezintă domenii de bază ale oricărei economii. Răspunzând 

priorităţilor de dezvoltare economică şi nevoilor de formare ale comunităţilor locale din zona de sud a 
României, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste se situează în spaţiul în care, deopotrivă, 

pulsează inima judetului şi se luminează minţile unor viitori specialişti. 

 
2.1 Analiza mediului extern 

 2.1.1 Aspecte demografice 
Proiectarea populaţiei oferă înformaţii 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). Din 
punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei 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. 

 
Evoluţia viitoare a populaţiei judeţului Dâmboviţa în varianta medie pe sexe 

- mii persoane 

2003 2017 2025 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin 

539,3 263,8 275,5 525,048 257,121 267,927 467,0 227,7 239,3 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

Numărul populaţiei judeţului Dâmboviţa este anticipat să scadă până în anul 2025 cu aproximativ 
72,3 mii persoane faţă de anul 2003. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 2017 (cu o medie 
anuală de -0,5%) şi mai accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare (-0,8%), principalul factor al 
acestei evoluţii fiind scăderea naturală. 

Diferenţa pe sexe se va menţine aproximativ la acelaşi nivel, dar numeric va fi în continuă scădere 
în 2025 populaţia feminină va reprezenta 51,2% din populaţia judeţului faţă de 51,1% în 2003. 
 
Structura pe grupe de vârstă 

Pe fondul scăderii numărului de 
locuitori, precum şi datorită înaintării în vârstă a 
generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe 
grupe mari de vârstă a populaţiei s-a 
modificat. Astfel, structura pe grupe de vârstă a 
populaţiei poartă amprenta caracteristică a 
unui proces de îmbătrânire demografică, 
datorat în principal, scăderii natalităţii, care a 
determinat reducerea absolută şi relativă a 
populaţiei în vârstă de 0-14 ani şi creşterea 
numărului şi a ponderii populaţiei vârstnice 
(de 65 ani şi peste). Comparativ cu 1 iulie 2009 în 
anul 2018 se remarcă reducerea ponderii 
populaţiei tinere (0-14 ani) de la 15,7% la 14.6 (-
8,0 mii persoane) şi creşterea ponderii celei 
vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 14.7% 
la 16.5% (+7,2 mii persoane). 

Populaţia adultă (15-64 ani) 
reprezintă 69,1% din total, în scădere cu 11,7 mii persoane faţă de 1 iulie 2000. În cadrul populaţiei adulte 
semnificativ a crescut ponderea grupelor de vârsta 45-49 şi 60-64 ani şi a scăzut cea din grupele de vârstă 
20-24 şi 30-34 ani. 

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 
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Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 68,9% din total, în scădere cu 14,8 mii persoane faţă de 1 

iulie 2009. În cadrul populaţiei adulte semnificativ a crescut ponderea grupelor de vârsta 45-49 şi 60-64 ani 
şi a scăzut cea din grupele de vârstă 20-24 şi 30-34 ani. 

 Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind disproporţiile în populaţie, 
pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza piramidei vârstelor. 
Efectele demografice şi economice ale acestei evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage schimbări la 
nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă).  

La nivel de judeţ grupele de vârstă „0-14” ani şi „65 ani şi peste” au ponderile cele mai mari în mediul 
rural decât în mediul urban (cu 1,9 puncte procentuale şi, respectiv, cu 2,1 puncte procentuale), faţă de 
grupa de vârstă 15-64 ani care deţine o pondere mai mare in mediul  urban (cu 4,0 puncte procentuale). 

Grupa de vârstă 15-24 de ani, ce poate fi utilizată ca proxy pentru populaţia şcolară, care în următorii 
cinci ani va pătrunde pe piaţa muncii, prezintă ponderi diferite pe medii: 9,4% în urban şi în mediul rural 
12,0%. 

 
Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2018 

 

 
 

 
 
Proiectarea  populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în perioada 2015-2060 
Proiectarea populaţiei de vârstă prescolară şi şcolară reprezintă o proiectare derivată a proiectării 

demografice a populatiei. Pentru aceasta s-a utilizat varianta mediana a unei proiectari demografice a 
populatiei rezidente pe varste, sexe si judete. Din proiectarea populatiei rezidente pe varste, sexe si judete 
la orizontul anului 2060, s-a selectat populatia rezidenta de varsta prescolara si scolara (0-23 ani), 
repartizata pe grupe de varsta, sexe si judete. 

 
Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în anii 2015, 2030, 2060 

 

 
persoane Modificări 2060/2015 

2015 2030 2060 absolută (mii) % 

Varianta mediană 

Populaţia rezidenta 0 -23 ani 131058 102275 61734 -69324 -52,9 

Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004 

În varianta mediană, până în anul 2060, populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 
ani se va reduce cu -52,9%, ajungând la 61734 persoane. Scăderea populaţiei rezidente de 0-23 ani va fi 
moderată până în anul 2030 şi mai accentuată spre sfârşitul orizontului de proiectare (anul 2060), 
principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală a populaţiei. 

0-14 ani 
14,6% 

15-19 ani 
5,5% 

20-24 ani 
5,7% 

25-29 ani 
6,8% 

30-64 ani 
50,9% 

65 ani si peste 
16,5% 

Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 
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Proiectarea  populaţiei rezidentă şcolară, în perioada 2015-2060 

Evoluţia populaţiei rezidentă şcolară în anii 2015, 2030, 2060 (varianta constantă) 
 

 
persoane Modificări 2060/2015 

2015 2030 2060 absolută  % 

Populaţia rezidenta scolara 0 -23 ani 81123 61191 36841 -44282 -54,6 

Populaţia preşcolară 0-2 ani 747 590 372 -375 -50.2 

Populaţia preşcolară 3-5ani 11859 7733 4959 -6900 -58,2 

Populaţia şcolară 6-10ani 24188 15912 10362 -13826 -57,2 

Populaţia şcolară 11-14 ani 19576 16378 8872 -10704 -54,7 

Populaţia şcolară 15-18 ani 16163 13097 7836 -8327 -51,5 

Populaţia şcolară 19-23 ani 8590 7481 4440 -4150 -48,3 

Sursa: Proiectarea populaţiei scolare a României la orizontul anului 2060, I.N.S., 2016 

 
Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani determină reducerea populaţiei 

preşcolare şi şcolare. Tendinţa generală de reducere a populaţiei de copii şi tineri de 0-23 ani se reflectă 
diferit la nivelul grupelor de vârstă din cadrul fiecărui judeţ datorită gradului de cuprindere pe grupe de 
vârstă corespunzătoare, înregistrat în fiecare judeţ în anul şcolar 2014/2015. 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 
 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele aspecte: 
 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar continuarea 

acestei tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme economico-sociale; 
 densitate superioara mediei pe ţară; 
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale; 
 spor natural negativ; 
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.  
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea 

acesteia la nivel naţional. 
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului natalităţii şi 

fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a stării demografice a ţării. 
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie 

preponderent de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.  
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 constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să 

conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi. 
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. 

Scăderea populaţiei şcolare necesită: 
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a persoanelor 

care provin din grupuri vulnerabile; 
- promovarea unei culturi a învăţării permanente; 
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională. 
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2.1.2. Profilul economic județean 
  

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea noilor produse 
şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora). 

Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor concluzii din evoluţia structurii 
VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii VAB la nivel european, naţional şi judeţean. 

În judeţul Dâmboviţa rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (37,2%, sub media regională 
şi peste cea naţională). Construcţiile deţin 3,4% din VAB, situându-ne, atât sub media regională, cât şi sub 
cea naţională. Serviciile reprezinta 51,3% din VAB, peste media regională,  şi sub cea nationala. In cadrul 
serviciilor ponderi mai mari detin: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transporturile şi depozitarea, 
hotelurile şi restaurantele, atât peste media regională, cât şi cea naţională și județeană.  

 

 
 

Sursa: Calculat pe baza datelor INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2016 
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Structura valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în anul 2016 a avut următoarele caracteristici: 
- industria a contribuit cu 37,2% din valoarea adăugată brută totală; 
- construcţiile au avut o contribuţie mai mică, de numai 3,4% la formarea valorii adăugate brute. 

În structura valorii adăugate brute pe ramuri de activitate în anul 2016 faţă de anul 2009, au 
intervenit următoarele modificări: 

 cresterea  ponderii valorii adăugate brute judeţene realizate în industrie de la 29,9% în anul 2009, 
la 37,2% în anul 2016; 

- ponderea valorii adăugate brute realizată în construcţii a scazut de la 6,3% în anul 2009, la 3,4% în 
anul 2015. 
 
Productivitatea muncii 
     Deşi în scădere cu 13% faţă de anul 2008, în 2009 productivitatea muncii la nivel regional, calculată ca 
valoarea PIB (la paritatea puterii de cumpărare, PPC) raportată la totalul populaţiei ocupate,  reprezenta 
doar 35% din media UE-27. Comparativ cu celelalte regiuni, Regiunea Sud Muntenia se situa în 2009 la 
acelaşi nivel cu media naţională, ocupînd poziţia a cincea, după Bucureşti-Ilfov, Regiunea Vest, Nord Vest şi 
Centru.  Creşterea productivităţii muncii între 2000-2008 nu a fost singulară, toate ţările cu care România 
concurează direct înregistrând dinamici pozitive. Pe de altă parte, productivitatea muncii în România se află 
sub media europeană, în urma Croaţiei, Macedoniei şi Turciei, ţări nemembre ale UE încă. Cu o 
productivitate atât de scăzută, România nu poate găsi în exporturi principalul motor de relansare 
economică. Singurele ţări din UE care au înregistrat scăderi ale productivităţii muncii în 2009 au fost 
România, Lituania şi Grecia, practic ţările europene care au aplicat cele mai severe măsuri anti-criză. Cum în 
cazul României aceste măsuri au culminat în 2010, ne aşteptăm ca dinamica negativă a productivităţii să fi 
continuat. 
Evolutia productivitatii muncii la nivel national  
 

Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Total 103.2 106.8 117.0 105.3 110.3 105.8 107.1 105.9 107.6 94.6  

 
sursa datelor    http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm - Obiectiv 11. Creşterea 
productivităţii muncii şi îmbunătaţirea ratei de ocupare, www.bns.ro/fisiere.portal/barometru.ppt 
 
Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 
Activitatea economică în cadrul judeţului s-a desfăşurat de agenţi economici organizaţi în trei categorii de 
întreprinderi: societăţi comerciale active, asociaţii familiale, persoane independente. În perioada 2009-
2016 se constată o creştere a numărului de societăţi comerciale active înregistrată în special în sfera 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi mai ales în zona serviciilor şi construcţiilor. Începând cu anul 2010 se 
constată o scădere a acestora până în anul 2012, după care s-a reluat tendinţa de creştere. 
Tab. 4.1.3. Agenţi economici activi, pe forme de proprietate 
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Număr 

Societăţi 
comerciale 
active 

5820 6207 6881 7577 7361 6610 5976 6250 6455 6728 6945 7257 7823 

Asociaţii 
familiale 

4634 3008 2990 704 639 612 618 1224 1171 1191 1145 1086 1054 

Persoane 
independe
nte 

3050 3478 3585 6169 6281 5949 5606 5990 5438 6124 6249 6120 6201 

Din numărul total al întreprinderilor active 32,7% funcţionau în comerţ, 14,7% în transport şi 
depozitare, 11,3% în industrie,  10,1% în construcţii şi 8,6% în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 
etc.  

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/ob11.htm
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 Sursa: Date calculate din Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa, D.J.S. Dâmboviţa, 2017 

Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii şi alte activitati 
La sfârşitul anului 2017 în judeţul Dâmboviţa funcţionau 8041 unităţi locale active în industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii, reprezentând 1,4% din unităţile locale active ale ţării şi 12,9% din unităţi 
locale ale Regiunii Sud. Din numărul total al unităţilor active, 34,2% funcţionau în comerţ, 11,6% în 
industrie, 10,8% în construcţii, 14,5% în transporturi, depozitare. 

 

 
 
 
IMM-urile reprezentau 99,7% din numărul total al unităţilor locale active. În cursul anului 2017, 

unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii şi alte activitatii au realizat o cifră de afaceri 
de 16684,3 milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 1,2% din cifra de afaceri pe total ţară si 9,8% 
din cifra de afaceri pe Regiunea Sud. În judeţul Dâmboviţa, IMM-urile au realizat o cifră de afaceri de 
10887.1 milioane lei (RON) reprezentând 65,3% din total cifră de afaceri a unităţilor locale active din judeţ. 
În totalul cifrei de afaceri realizate de unităţile locale active, ponderea a fost deţinută de unităţile cu 
activitate de industrie (47,6%), urmate de cele din comerţ (32,8%). Numărul mediu persoane ocupate a fost 
de 57616 persoane (74,8% în IMM-uri). Pe ramuri de activitate, 40,5% din numărul mediu total de persoane 
ocupate se regăseau în total industrie (industrie prelucrătoare, industria extractiva productia de energie 
electrica si termica si distributia apei); 21,4% în comerţ, 7,3% în construcţii, 30,8% în servicii si alte activitati. 

În totalul investiţiilor brute realizate în anul 2017 (1514,4 milioane lei RON preţuri curente), IMM-
urile au deţinut o pondere de 52,8% (799,5 milioane lei RON preţuri curente).  Datele analizate evidenţiază 
faptul că industria rămâne principalul sector în care s-au făcut investiţii brute cu o pondere a căror valoare 
variază între 64.7% în anul 2009 şi 66,9% în anul 2017. Serviciile se situează pe poziţia a doua cu o investiţie 
brută mult mai mică decât industria (11,1% în anul 2009 şi 15,3% în anul 2017). În acelaşi timp, construcţiile 
realizează cel mai scăzut nivel (4,3% în anul 2009 faţă de 4,0% în anul 2017). Dacă în industrie investiţia 
brută în anul 2017 s-a realizat în proporţie de peste 67,0% în întreprinderile mari, în celelalte sectoare 
(construcţii, comerţ) investiţia brută s-a realizat cu precădere la nivelul IMM-urilor.  

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice 
superioare mediei naţionale, situându-se la nivel naţional pe locul trei.  

În perioada 2002-2008, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia atât Produsul Intern Brut total cât 
şi Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada analizată, urmând 
tendinţa de pe plan naţional. Deşi în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, creşterea este 
importantă în ultimii ani, atât la nivel de regiune cât şi la nivelul întregii ţării, rezultând astfel un nivel ridicat 
de dezvoltare economică, PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă doar 30 % din media Uniunii Europene. 
Industria, alături de comerţ, transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea mai ridicată în 
formarea VABR. Se impune totuşi observaţia că în ultimul timp ponderea acestora este în scădere în 
favoarea unor ramuri în plin avânt precum serviciile şi construcţiile. 
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Domeniile care vor lua avânt în perioada imediat următoare sunt: construcţiile, tranzacţiile 

financiare, turismul şi agricultura. Recomandăm o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii. 
Industria dâmboviţeană se caracterizează printr-un grad ridicat de diversitate, bazându-se pe 

bogăţia şi varietatea resurselor naturale existente: zăcămînte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape 
sulfuroase, marne, calcare, gresie. Judeţul Dâmboviţa este considerat un judeţ mediu industrializat 
comparativ cu judeţele Argeş, Prahova, Regiunile Nord Vest şi Centru, care sunt puternic industrializate. 

În producţia industrială a judeţului ponderea predominantă o deţine industria prelucrătoare, 
preponderente fiind activităţile din industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria 
materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, industria alimentară, industria textilă, etc. Industria extractivă cu o pondere de 15,4% se 
concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale, cărbune şi agregate minerale pentru construcţii. 

O pondere importană o are şi industria producătoare de energie electrică şi termică, gaze şi apă, 
judeţul Dâmboviţa producând energie electrică pe cărbune la Electrocentrala Doiceşti şi hidro la Complexul 
de microhidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa. Industria suferă în continuare din cauza numărului mare 
de muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje performante. Dacă pe ansamblu se 
constată o scădere a cererii de munca în acest domeniu, în schimb, se observa o lipsa de specialişti în 
aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare. Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de 
calificare din industrie, în special la nivelurile 3 şi 4. 

Construcţiile de mare anvergură sunt abia în fază incipienă, iar forţa de muncă este insuficientă. 
Investiţiile cu adevărat mari în construcţii vor necesita forţă de muncă calificată în toate domeniile legate 
direct sau indirect de construcţii. Creşterea producţiei în domeniul construcţiilor necesită creşterea 
nivelului de competenţe – nivel 3 – în utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a 
echipamentelor performante. Necesitatea de a face agricultura mai productivă va restrânge numărul celor 
care o practică, lăsând locul celor care sunt specializaţi în acest domeniu. 

 
2.1.3. Indicatori statistici ai pieței muncii 

Studierea tendințelor manifestate în cadrul pieței muncii necesită construirea unui sistem 
informaţional bazat pe o analiză riguroasă a acesteia, utilizând metode şi tehnici moderne. Echilibrele si 
dezechilibrele existente pe piaţa muncii pot fi abordate pornind de la caracteristicile acestei pieţe şi 
studiind trăsăturile la nivel local, regional, naţional. Analiza fluctuaţiilor care apar în domeniul ocupaţional, 
poate conduce la previziuni care să constituie o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare 
profesională. În capitolul de faţă au fost folosite pe lângă datele statistice preluate din anchetele INS-
AMIGO, sau din Balanţa Forţei de Muncă (INS) şi date administrative deţinute de către Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa.  

Tranziţia la economia de piaţă necesită construirea unui sistem informaţional bazat pe o analiză 
riguroasă a pieţei muncii, utilizând metode şi tehnici moderne. Echilibrele si dezechilibrele existente pe 
piaţa muncii pot fi abordate pornind de la caracteristicile acestei pieţe şi studiind trăsăturile la nivel local, 
regional, naţional. Analiza fluctuaţiilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la previziuni care 
să constituie o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională. 
  Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele 
domenii (în ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel judeţean): mecanică; 
comerţ; industrie textilă şi pielărie, construcţii si lucrări publice; economic, turism şi alimentaţie publică.  
 Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul 
ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3.  

Ca şi pondere a fiecărui sector de activitate în totalul populaţiei ocupate şi analizată ca evoluţie în 
intervalul perioadei anilor 2008-2017 (după revizuirea CAEN), se observă un trend crescător pentru 
transporturi și un trend de stabilizare  pentru construcţii. 

Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă o cerere crescută în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă a pentru următoarele ocupaţii: şofer, lucrător comercial (vânzător), agent de 
securitate, lăcătuş mecanic, confecţioner articole din textile, agent vânzări, sudor, zidar, fierar-betonist, 
electrician,  mecanic auto, dulgher, instalator apă-canal, tâmplar universal, mașinist pod rulant, mașinist 
la mașini pentru terasamente. 
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2.1.4. Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor 
 Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii 
(în ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel judeţean): mecanică, comerţ, 
industrie textilă şi pielărie, construcţii si lucrări publice, economic, turism si alimentaţie publică. 

Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi şi sectoare ale economiei naţionale 

 Se observă că la nivelul judeţean pentru anul 2018, cea mai mare pondere o are populaţia ocupată în 
servicii, urmată de cea din industrie şi apoi de cea din agricultură. Ponderea populaţiei din servicii o întrece 
pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică decât cea naţională. Vorbind despre agricultură, avem o 
pondere puţin mai mică decât cea a Regiunii Sud Muntenia, dar sensibil mai mare decât ponderea de la 
nivelul naţional. În industrie, ponderea populaţiei ocupate la nivelul judeţului este mai mare, atât faţă de 
ponderea înregistrată la nivelul regional cât şi faţă de cea de la nivelul naţional. Pentru sectorul 
construcţiilor, această pondere este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de nivelul naţional. 
 

Structura comparativă a ponderii populaţiei ocupate civile la sfârşitul anului 2018 (%) 

 ROMÂNIA Reg. Sud Muntenia DÂMBOVIŢA 

Agricultură, silvicultură, pescuit 20,9 27,8 27,0 

Industrie  23,2 25,8 28,2 

Construcţii 8,1 7,1 3,5 

Servicii 47,8 39,3 41,2 

Total 100 100 100 

 

 
 Privind în detaliu activităţile din principalele sectoare economice, pentru perioada 2008-2018 ca şi 

numeric al populaţiei ocupate, constatăm următoarele pentru judeţul Dâmboviţa: trend descrescător 
pentru agricultură, trend crescător pentru industrie, trend crescător  pentru construcţii şi  de asemenea  
trend crescător pentru și servicii.  

Ca şi pondere a fiecărui sector de activitate în totalul populaţiei ocupate şi analizată ca evoluţie în 

intervalul perioadei anilor 2008-2018 (după revizuirea CAEN), evidenţiată în Anexa 3d-Piaţa Muncii, se 

observă un trend crescător pentru servicii, un trend de asemenea crescător pentru construcţii,  un trend de 

creştere în industrie şi un trend de descreştere evidentă pentru agricultură. Totuşi, pentru anii 2017-2018 

se observă o estompare a trendului de creştere pentru industrie, respectiv pentru construcţii. 

Situaţia intrărilor absolvenţilor unor forme de învăţământ (din promoţia anului 2019)  în evidenţa 

AJOFM Dâmboviţa până la 30.09.2019, a fost urmatoarea: 

Nr. crt  Categorie  Numar  

1 Numar total de absolventi intrati in evidentele 
AJOFM  din care: 

581 
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Până la data de 30.09.2019 s-au înregistrat la AJOFM Dâmboviţa 581 absolvenţi din promoţia 2018.   

Număr absolvenţi 

înregistraţi 

Nivel primar, gimnazial sau 

profesional 

Nivel liceal, 

postliceal 

Nivel universitar 

581 40 500 41 

100% 6,9 % 86,1 % 7,0 % 

 Până la 30.09.2019 s-au încadrat în muncă 105 absolvenţi ai unor forme de învăţământ, dintre 

aceştia 27 au beneficiat indirect de subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajatorii care le-au 

întocmit contracte de muncă.  

 În data de 18.10.2019 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. 

La această bursă au fost invitaţi 1211 agenţi economici, din care au participat la acţiune 63. Agenţii 

prezenţi au oferit 612 locuri de muncă. Au participat la bursă 232 absolvenţi, din care 131 au fost 

selectaţi în vederea încadrării. 

CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII 

 Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional (PRAI Sud-Muntenia 2017-
2025) 
 Populaţia activă, populaţia ocupată: 

 Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu 
diferenţe majore pe sexe şi medii rezidenţiale. 

 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în cazul 
bărbaţilor. 

 Populaţia activă şi populaţia ocupată înregistrează scăderi mai mari în mediul rural faţă de mediul 
urban. 

 Rata de activitate şi rata de ocupare: 
 Tendinţă de scădere atât a ratei de activitate cât şi a ratei de ocupare la nivel regional. Există însa 

disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Destul de grav pare faptul că rata de ocupare este 
mult mai redusă pentru populaţia feminină. 

Se remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină din mediul 
rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări de subzistenţă, 
în agricultură) 

 Şomajul (BIM)- la nivel regional: 
 Rata şomajului BIM se menţine mai ridicată decât la nivel naţional. 
 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban. 
 Şomajul BIM este mai mare în cazul bărbaţilor. 
 Rata ridicată a şomajului tinerilor. 

 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie  
 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut.  

 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult învăţământ 
gimnazial) este mai mare decât la nivel naţional.  

 În Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional 
pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ gimnazial).  

 La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de sensibil mai 
mică decât cea a bărbaţilor. 

 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu nivel de 
pregătire liceal şi de scădere a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult gimazial).  
 

 Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 
 Populatia activă civilă, respectiv populatia ocupată civilă (conf. BFM) 

Tendinţa generală pe întreg intervalul, este de scădere la ambii indicatori. 
 Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM) 

 Tendinţe sinuoase, de scădere uşoară a ratelor de activitate şi de ocupare a populaţiei civile în 
perioada 2010-2013,  creştere sensibilă pentru anul 2014 şi un  regres în perioada 2015-2016. Pentru anii 
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2017 şi 2018 înregistrăm o revenire a celor doi indicatori. În 2018, înregistrăm cea mai bună rată de 
ocupare din intervalul 2007-2018, cu excepţia celor din anii  2007 şi 2008 (2018-56,8%).   

 Ratele de activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai mici în judeţul Dâmboviţa, iar cele  
cele înregistrate la nivel regional sunt la rândul lor  mai mici decât cele la nivel naţional.  

 Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.  
 Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM: 
 Cu o evolutie fluctuantă, rata şomajului înregistrat în judeţul Dâmboviţa se situează atât peste 

media naţională cât şi peste cea regională în perioada 2007-2018, cu excepţia anilor 2009 şi 2010 când 
atinge valori inferioare celei regionale. Începând cu anul 2012, tendința este continuu descrescătoare și 
ajunge la finele anului 2018 la cea mai mică valoare din interval, atingând nivelul anului 2007.   

 Rata şomajului înregistrat în jud. Dâmboviţa - mai mică în cazul femeilor în toată perioada 2007-
2015, după care situația se inversează în 2016  şi 2018. 

 Şomajul tinerilor. Ponderea numărului de şomeri tineri în total, la 31 decembrie 2018 
înregistrează valoarea de 20,2 % fiind mai mare decât cea înregistrată la nivel național (11,8%).  

 
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile 

Cea mai mare pondere o are populaţia ocupată în servicii, urmată de a celei ocupate în industrie. 

Ponderea populaţiei din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică decât cea 

naţională. Ponderea populaţiei din industria judeţeană este superioară atât celei similare regionale, cât şi 

celei de la nivelul naţional. Agricultura are o pondere puţin mai mică decât cea a Regiunii Sud Muntenia, 

dar sensibil mai mare decât ponderea de la nivelul naţional. Pentru sectorul construcţiilor, această pondere 

este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de nivelul naţional. 

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

Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări majore faţă de anii trecuţi 

în structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă. 

Domeniile favorizate ar fi următoarele: 

 Construcții 

 Confecţii şi industrie textilă 

 Comerţ 

 Lucrări de instalații electrice 

 Industria alimentară 

 Turism şi alimentaţie publică 

 Transporturi 

Concluzii din observaţiile desprinse ca urmare a activităţilor specifice serviciului public de ocupare (de 
recrutare de forţă de muncă,  medierea muncii,  informarea şi consilierea profesională,  formarea 
profesională).  

Din activitatea desfăşurată în mod curent cu clienţii serviciului public de ocupare (persoane în 

căutare de loc de muncă, agenţi economici) dar şi de cea în care am fost beneficiari sau parteneri în cadrul 

unor proiecte cu finanţare FSE POSDRU, respectiv POCU, constatăm că pot avea loc multe îmbunătăţiri în ce 

priveşte următoarele aspecte: 

- Consilierea precoce (în clasele VI-VII) a părinţilor (tutorilor) asupra unei orientări şcolare şi 

profesionale a copiilor, cu accent pe avantajele pe care le poate aduce alegerea unei rute a 

învăţământului profesional şi tehnic 

- Insuflarea unui cult al muncii şi al respectului faţă de aceasta către populaţia şcolară, în paralel cu 

campanii de educaţie a angajatorilor în a recompensa corect şi motivant proprii angajaţi. 
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2.1.5. Învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Dâmboviţa 

 
Oferta unităților școlare din ÎPT – Evoluţia elevilor cuprinşi în învățământul liceal tehnologic și 
învățământul profesional   

 Analizând structura ofertei de şcolarizare la liceul tehnologic pe domenii de formare, în Judeţul 
Dâmboviţa, în anul 2019-2020, se constată că există domenii care dețin ponderi foarte mari, atât la nivel 
regional cât şi la nivel judeţean: economic, mecanică, turism şi alimentaţie, protecţia mediului.  
În judeţul Dâmboviţa, anul şcolar 2019-2020 la învăţământul liceal tehnologic zi, seral, populaţia şcolară 
este de 5142 elevi, la învăţământul profesional şi dual 2235, total învăţământ profesional şi liceal tehnologic 
7377, la învăţământul postliceal 1509 elevi, școală de maiștri 80 elevi. 

Structura ofertei la învățământul profesional pe domenii de formare relevă că domeniul cel mai 
atractiv a fost domeniul mecanică, urmat de domeniile economic, comerţ, turism și alimentație, industrie 
textilă şi pielărie. 

Atractivitatea pentru învățământul profesional rămâne scăzută datorită faptului că:  

 Opțiunile elevilor care termină clasa a VIII-a sunt influențate în mare parte de părinții orgolioși (cu 
mentalitatea că, indiferent de nivelul pe care îl au, copiii lor trebuie să-și câștige existența mai ușor decât ei, 
să termine o facultate chiar dacă nu au capacitatea de a ajunge acolo), de prejudecățile societății (tinerii nu  
mai vor să muncească și doresc numai meserii de birou) și de atitudinea angajatorilor care vor să găsească 
forță de muncă fără să ofere prea multe în schimb.  

 Programele de orientare școlară au carențe majore: acoperirea insuficientă cu consilieri școlari în 
învățământul gimnazial: conform legislației revine 1 consilier / 800 de elevi; deturnarea frecventă a scopului 
acestei activități: consilierii gestionează de cele mai multe ori probleme emoționale și comportamentale ale 
elevilor; cele mai multe activități de orientare și consiliere revin diriginților, care le desfășoară ocazional (ex. 
Școala Altfel); absența consilierii părinților privind competențele copilului lor și oportunitățile de 
valorificare a acestora după finalizarea gimnaziului - părinții au o percepție negativă despre invatamantul 
profesional deoarece nu cunosc oportunităților oferite de această formă de învățământ. 

 Selecția elevilor se realizează după nivelul lor de cunoștințe la un moment dat, pe baza rezultatelor 
școlare - media anilor de studiu și rezultatul examenului de evaluare națională – fără să cuprindă niciun test 
de aptitudini. Este un sistem de repartizare computerizată care nu corelează deprinderile și abilitățile 
elevului și specificațiile domeniului în care urmează să se specializeze. 
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Și la nivel național învățământul postliceal înregistrează aceași evoluție: începând cu anul școlar 

2015-2016, numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal urmează o tendință de scădere. În anul 
școlar 2017-2018, numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal a fost de 91889, cu 1,9% mai mic 
decât în anul școlar anterior.  

Sursa: ISJ 
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Regiunile cu cel mai mare număr de elevi înscriși în învățământul postliceal, în anul școlar 

2017/2018,  sunt regiunile Sud-Vest Oltenia (17,9% din numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal la 
nivel național), Sud – Est (13,8% din numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal la nivel național), 
urmate de regiunile Nord-Est (13,7% din numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal la nivel 
național)și Nord-Vest (13% din numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal la nivel național).  
Regiunea Sud Muntenia ocupă locul al cincilea cu o pondere de 11,1%din numărul elevilor înscriși în 
învățământul postliceal la nivel național. Pe ultimul loc, cu cel mai mic număr de elevi înscriși în 
învățământul postliceal, este regiunea Centru (9,2% din numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal 
la nivel național). Cel mai mare număr de elevi înscriși este în școlile postliceale din regiune, formă care dă 
de altfel și trendul întregului învățământ postliceal. Evoluția este evidentă în perioada 2006/2007-
2014/2015, când a crescut continuu numărul de elevi cuprinși. Începând cu anul 2015/2016 se observă un 
ușor regres, însă interesul absolvenților de liceu continuă să rămână la niveluri ridicate. 

 

 
Resursele umane din ÎPT 

Cerința esențială pentru ca sistemul educaţional să ofere tinerilor competenţele necesare pe piaţa 
muncii este determinată în primul rând de existența unorcadre didactice de elită, bine pregătite, dar şi 
motivate 

La nivel național, în anul școlar 2017-2018, numărul total al personalului didactic din învățământul 
profesional și tehnic, proprietate publică, (liceal tehnologic, învățământul profesional și învățământul 
postliceal) a fost de 28789 persoane, înregistrând, în perioada2011-2018 o tendință de scădere continuă 
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(în scădere cu 3650 persoane, -11,3%). Ponderea personalului didactic calificat a fost de 98,5%, 
înregistrând o evoluție crescătoare în perioada 2012-2018. 

Analizând structura personalului didactic din IPT, proprietate publică, pe niveluri de educație, se 
constată că, în anul școlar 2017-
2018, din totalul persoalului din 
învățământul profesional și tehnic, 
89,5% funcționează în 
învățământul liceal tehnologic 
(53,9% profil Tehnic, 13,9% profil 
Resurse naturale și protecția 
mediului și 21,7% profil Servicii), 4% 
în învățământul profesional și 6,5% 
în cel postliceal și de maiștri. 
Scăderea sau creșterea efectivelor 
de personal se corelează, în mod 
firesc, cu tendințele efectivelor de elevi. Numărul personalului didactic din învățământul liceal tehnologic 
înregistrează o tendință de descreștere în perioada 2011-2018 (-6160 persoane), în timp ce numărul 
personalului didactic din învățământul profesional crește (în cifre absolute) de la 64 persoane la 1155 
persoane, ca urmare a revigorării acestei forme de învățământ. Numărul de personal din învățământul 
postliceal și de maiștri, care a devenit o rută din ce în ce mai solicitată de absolvenții de liceu fără 
bacalaureat, înregistrează creștere până în anul școlar 2013-2014, apoi o descreștere până în 2016, după 
care crește cu 1398 persoane. 

Învățământul liceal tehnologic înregistrează în perioada analizată o tendință descrescătoare, atât la 
nivel național cât și la nivelul regiunii Sud Muntenia. Această tendință se înregistrează și la nivelul județelor 
regiunii. Astfel, în anul școlar 2017/2018, în regiunea Sud Muntenia,numărul personalului didiactic din 
învățământul liceal tehnologic a înregistrat o ușoară descreștere încomparaţie cu anul precedent, cu 70 

persoane. Ponderea personalului 
didactic calificat a fost, în anul școlar 
2017-2018 de 99,35%, în creștere cu 
0,8% față de anul școlar precedent 
(98,55%). Această tendință se 
întâlnește și în județele regiunii, cu 
excepția județului Prahova care 
înregistrează o ușoară descreștere a 
ponderii personalului didactic 
calificat  față de anul anterior: (de la 
94,42 % la 94,07%) 

Analiza pe medii de 
rezidență a numărului cadrelor 
didactice relevă faptul că rețeaua 
școlară este inegal dezvoltată în cazul 
învățământului liceal, postliceal, cât 
și al celui profesional (în defavoarea 

mediului rural).  
Analizând distribuția personalului didactic pe sexe, se observă ponderea preponderentă a 

personalului didactic feminin. În anul școlar 2017-2018, în comparație cu anul precedent, ponderea 
personalului feminin a crescut ușor la toate nivelele de educație IPT (cadrele didactice de sex feminin 
reprezentând 71,4% din totalul personalului didactic), cu excepția învățământului profesional, unde a 
scăzutde la 70,5% la 68,2%). 

 
Infrastructura unităților școlare  din IPT 

 
Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă prioritară, din perspectiva 

standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev.  

 
Sursa datelor: INS  
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Învățământul românesc se confruntă cu: 

 infrastructura de formare profesională insuficient adaptată nevoilor, din punct de vedere al 
distribuţiei teritoriale şi al calităţii acesteia.  

 Lipsa/uzura fizică/morală a mijloacelor didactice şi a echipamentelor aferente infrastructurii de 
formare profesională  

Obiectivul strategic 3 al strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 își propune îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue prin 
următoarele direcţii de acţiune: 

 Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii de formare 
profesională la toate nivelurile, cu accent pe campusurile şcolare şi centrele regionale de formare 
profesională cu respectarea obligațiilor de accesibilitate din perspectiva asigurării unui sistem de educație 
incluzivă 

 Elaborarea standardelor de dotare a furnizorilor de formare profesională iniţială/continuă, în 
raport cu standardele aferente calificării 

 Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională iniţială şi 
continuă la toate nivelurile, în concordanţă cu standardelor de dotare a furnizorilor de formare 
profesională, care să asigure realizarea unui sistem incluziv de educație și de formare profesională 

În anul școlar 2017-2018 numărul laboratoarelor școlare și a atelierelor a scăzut, în regiunea Sud 
Muntenia, față de anul școlar anterior.  

Măsuri: 
- Modernizarea permanentă a infrastructurii educaționale și de formare, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente școlare și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).  
- Identificarea unităților școlare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii și a dotărilor și 

elaborarea de noi programe de reabilitare și modernizare a infrastructurii și de programe de dotare cu 
echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate.  

- investiții în resurse materiale și umane pentru a transforma școlile în adevărate centre 
comunitare de învățare. 
 
Cheltuieli publice pentru educație 

Având în vedere importanța pe care o are, educația trebuie să fie unul din sectoarele prioritare 
pentru finanțare publică. În toată Europa, procentul alocat din PIB pentru cheltuielile din aceasta ramură 
este destul de ridicat, situație care nu este similară și în România. 

Conform Eurostat, în 2015 în sistemul public de învățământ au ajuns bani echivalent cu doar 2,72% 
din PIB, în scădere ușoară față de anul anterior (2,75). Cu toate că normele legislative prevăd ca un prag de 
6% din PIB să meargă de la bugetul de stat către educație, România continuă să se plaseze în coada 
clasamentului lumii la capitolul cheltuieli cu învățământul, fiind devansată de toate tarile UE.  

Cheltuielile publice totale pentru învățământul secundar superior și postliceal non terțiar, nivelurile 
3 și 4 ISCED, în România, în anul 2015 au fost de 0,66% din PIB, valoare care plasează România pe ultimul 
loc în Europa. 

 
Egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen 

Creșterea adaptării școlare, medierea succesului și integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent 
de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educație are ca efect prevenirea și reducerea ratei de părăsire 
timpurie a școlii. De aceea, una din prioritățile PRAI este Asigurarea de șanse egale privind accesul la 
educație  al   tinerilor  din  regiune. Activitățile propuse pentru realizarea acestei priorități sunt:  

1. Dezvoltarea de programe și proiecte pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii;  

2. Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul IPT a persoanelor 
care provin din  grupuri vulnerabile (populația din zonele rurale, minorități etnice, elevi cu CES) de tipul:  
„Școala după școală”, Învățarea asistată și educația remedială,  „Educația de a doua șansă” , programe de 
sprijin material.  

3. Asigurarea calității serviciilor de sprijin educațional personalizat pentru copiii cu CES și a serviciilor de 
orientare școlară și consiliere profesională 
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Indicatori de proces 
Mecanisme decizionale și descentralizarea funcțională în ÎPT 

Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 
responsabilitate și resurse în privința luării deciziilor și a managementului general și financiar către unitățile 
de învățământ și comunitatea locală.  

La nivelul unităților școlare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei 
mediului intern (autoevaluare) și extern este concretizat prin Planul de acțiune al școlii (PAS) 
Asigurarea calității în ÎPT 

Introducerea sistemului de asigurare a calității în ÎPT furnizează, pentru procesul de planificare 
strategică la toate nivelurile (planurile regionale și locale, planurile de acțiune la nivelul școlii), un set de 
indicatori standard (benchmark) care să faciliteze decidenților comparațiile în cadrul sistemului și 
compatibilizarea între cerere și ofertă. Conducând la creșterea transparenței față de beneficiari, 
mecanismele de asigurare a calității au un impact decisiv în motivarea și implicarea partenerilor sociali în 
planificarea ofertei și a strategiilor de îmbunătățire.  

Principalele probleme identificate: 
-  Lipsa unui mecanism de asigurare a calității învățării la locul de muncă a elevilor în cadrul 

companiilor 
- Lipsa unui sistem de acreditare a întreprinderilor pentru furnizarea componentei programului de 

formare care vizează învățarea la locul de muncă a elevilor  
- Lipsa unui sistem de formare a tutorilor din întreprinderi în formarea profesională iniţială 
În ceea ce privește calitatea formării profesionale aspecte pozitive/aspecte negative: 
a) asigurarea calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem: sunt dezvoltate 

mecanisme de cooperare interinstituțională la nivel de sistem în vederea asigurării calităţii formării 
profesionale, dar nu există un sistem național de colectare a datelor, precum şi un mecanism de evaluare şi 
revizuire sistematică a dezvoltărilor din formarea profesională bine fundamentat 

b) calitatea certificării rezultatelor învăţării: sunt dezvoltate mecanisme de certificare a rezultatelor 
învăţării în formarea profesională inițială şi în formarea profesională continuă, dar implementarea acestora 
este inegală şi nu asigură încrederea la nivel de sistem în calitatea certificatelor de calificare.  

c) competenţele persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională: 
sprijinul financiar al Uniunii Europene a făcut posibilă cofinanțarea unui număr mare de programe de 
dezvoltare profesională a profesorilor şi formatorilor, dar acestea au fost fragmentate, neexistând o 
abordare coordonată la nivel național, care să asigure dezvoltarea coerentă și unitară a competențelor 
persoanelor cu atribuții în formarea profesională.  

d) calitatea infrastructurii educaţiei şi formării profesionale: sprijinul financiar al Uniunii Europene a 
permis îmbunătățirea infrastructurii educației și formării profesionale întrun număr semnificativ de şcoli, 
dar nu a acoperit întreaga rețea de şcoli din învățământul profesional și tehnic; în plus, progresul tehnologic 
rapid conduce la uzura morală a mijloacelor didactice şi a echipamentelor existente.  

e) excelenţa în educația și formarea profesională: formarea profesională în domenii tehnologice 
avansate necesită existența unui nivel de excelență, care să permită absolvenţilor accesul pe o piață a 
muncii, naţională şi internaţională, extrem de competitivă şi să sporească nivelul de performanță a 
educației și formării profesionale din România. 

Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar 
În anul școlar 2016-2017, promovabilitatea în învățământul liceal și profesional a avut o tendință 

crescătoare față de anul precedent, în majoritatea județelor, dar și la nivel regional.  
Serviciile de orientare și consiliere 

Acțiunile de orientare și consiliere sunt prevăzute în Calendarul admiterii în învățământul 
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar anual: Săptămâna meseriilor, Târgul ofertelor 
educaționale, activități de orientare și consiliere organizate în parteneriat cu CJRAE în toate unitățile de 
învățământ gimnazial. 

Față de acțiunile prevăzute în calendar sunt realizate activități de orientare și consiliere la inițiativa 
Inspectoratelor școlare județene sau a unor parteneri, la inițiativa unităților de învățământ care 
școlarizează învățământ profesional și dual. Cu toate acestea, în continuare rămâne scăzută atractivitatea 
pentru învățământul profesional și dual, anual nu se realizează  toate clasele prevăzute în proiectul planului 
de școlarizare, în prima etapă de admitere locurile sunt ocupate în proprti de 35-40%, clasele se realizează 
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în etapa a II-a  cu elevii care au rămas corigenți în clasa a VIII-a. Se recomandă luarea unor măsuri la 
nivelul de sistem privind îmbunătățirea serviicilor de orientare și consiliere, pentru creșterea calității în 
învățământul profesional și dual, astfel încât învățământul profesional și dual să fie o opțiune viabilă pentru 
elevi și părinți.  

 
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

În regiunea Sud Muntenia, conform Eurostat, rata de părăsire timpurie a sistemului de educație fost 
în 2017 de 18,8%, în creștere cu 1 punct procentual decât anul anterior, peste media națională, situându-se 
pe locul al cincilea după București-Ilfov (5,5%), Vest (11,3%), Nord-Vest (16,3%) și Sud-Vest Oltenia (17,6%). 
Regiunea Sud Muntenia se situează încă departe de ţinta pentru 2020 (benchmark) care prevede la nivelul 
UE o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 10%, ținta asumată de către România fiind 11,3%.  
 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România își propune ca obiectiv pe termen 
mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 11,3%, a ratei de tineri între 18-24 de ani care au finalizat 
cel mult ciclul de învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de continuare a 
studiilor sau formare profesională. Pentru atingerea acestui obiectiv propune programe și măsuri clare, 
grupate în patru piloni strategici. 

Față de aceste constatări, se recomandă:  

 Implicarea activă a școlilor din ÎPT în programele de „A doua şansă” - adresate prioritar 
grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii generale, tinerii respectivi să 
primească şi o calificare.  

 Asigurarea accesului la formarea inițială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilități de 
menținere în sistemul de formare profesională inițială a tinerilor proveniți din mediul rural sau din grupuri 
vulnerabile și flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educațional. 

Măsuri pentru atragerea absolvenților de învățământ obligatoriu care întrerup studiile pentru 
cuprinderea acestora în programe de formare profesională (gratuite penru cei până la vârsta de 26 de ani). 
Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor (PISA) 

Chiar dacă rezultatele elevilor din România la testrile PISA s-au îmbunătățit, un mare număr de elevi 
sunt analfabeţi funcţional. Nu înţeleg ce citesc.  
ET 2020 are ca țintă strategică ca până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe 
scăzute de citire, matematică și științe exacte , ar trebui să fie mai mic de 15 %. 

Se impun astfel următoarele măsuri: 

 Copiii trebuie să se simtă bine la școală, într-un cadru relaxat, sigur, în care nu sunt etichetați și 
unde le sunt încurajate talentele și pasiunile; școala trebuie să redevină placută, copiii să meargă la școală zi 
de zi îndemnați de curiozitatea naturală, de nevoia lor de evolutie și de pasiunea pentru cunoaștere 

 Formarea continuă a cadrelor didactice, cu scopul stimularii creativității și creșterii motivației 
elevilor pentru învățare și cunoaștere.  

 Creșterea calității educației în domeniile științelor și matematicii, cu accent pe latura practică și 
pe dezvoltarea de competențe. Măsuri: 

 Asigurarea cadrului pentru desfășurarea frecventă a activităților de laborator, de experimentare, 
proiecte complexe de grup și încurajarea acestor activități (amenajarea de laboratoare și asigurarea 
dotărilor necesare, includerea de ore speciale în planul cadru, evaluare prin proiecte etc.).  

 Modificarea programelor școlare: accent pe matematică și științe, caracter aplicat, 
interdisciplinar cu conținuturi care să ajute la dezvoltarea de competențe cheie, implicarea Societăților de 
Științe și a altor organizații de profil în conceperea programelor școlare.  

 Încurajarea utilizării la clasă a strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare, centrate pe 
elev și pe potențialul fiecăruia.  

 Programe remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare (în special cei din categorii 
defavorizate) 

 Facilitarea unor trasee individualizate de formare. 
 
Analiza ofertei curente – formarea profesională îniţială (anul şcolar 2019-2020) 
  Din totalul cifrei de şcolarizare realizată în planul de şcolarizare pentru 2019-2020 (clasa a IX-a, 
pentru învăţământ liceal - zi, sunt alocate liceului tehnologic 31 reprezintă 29%, la liceu vocaţional 12, 
reprezintă  11%, la liceul teoretic 63 a reprezentat 59%). 
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Analiza planurilor de şcolarizare în raport cu PLAI evidenţiază o aliniere în general bună în judeţ la ţintele 
specifice şi tendinţele desprinse din PLAI. La liceu tehnologic a scăzut numărul de clase școlarizat la 31 de la 
41 în anul precedent. 

Planul de şcolarizare realizat pentru anul 2019-2020 
Pondere pe domenii de pregătire 

Planul de şcolarizare pentru liceu tehnologic , cl. IX-a, 2019-2020  

Domeniul  de pregătire 

Plan şcolarizare 
2019-2020 

Profilul  derivat 
la niv.4 (%) 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

%  

 Filiera Tehnologică, total, din care: 
 31 899 

  

profil tehnic, total, din care: 13 383 42% 

Tehnic 

fabricarea produselor din lemn 0 0 - 

electronică automatizări 2 62 7% 

producţie media 2 57 6% 

construcţii instalaţii şi lucrări publice  0 0 0 

mecanică 4 117 13% 

electric 2 64 7% 

industrie textilă şi pielărie 1 17 1% 

materiale de construcţii 0 0 0 

electromecanică 2 65 7% 

chimie industrială 0 0 0 

tehnici poligrafice 0 0 0 

 profil servicii, total, din care: 14 395 43% 

Servicii 

turism şi alimentaţie 3 92 10% 

economic 7 196 21% 

comert 4 107 11% 

estetica şi igiena corpului omenesc 1 26 2% 

profil resurse naturale şi protecţia 
mediului, total, din care: 4 121 13% 

Resurse  naturale 
şi protecţia 

mediului 

agricultură 0 0 0 

silvicultură 0 0 - 

protecţia mediului 4 121 13% 

industrie alimentară 0 0 - 

 
Structura pe profile a planului de şcolarizare 2019-2020, la liceul tehnologic se încadrează în limitele 
stabilite prin PLAI anterior.  
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Oferta de învăţământ profesional pentru anul şcolar 2019-2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de 
învăţământ 

Domeniul de 
pregătire 

Calificarea  
profesională  

Forma de 
organizare 

(învăţământ 
profesional/) 

Operatori economici la care se 
derulează instruirea practică  

5 
Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto 

Mecanică Mecanic auto 
învățământ 
profesional 

SC RAIMAN CAPUCINO SRL  
SC MAVEXIM  
SC BEDA IMPEX SRL  
SC VALSOR IMPEX SRL  
SC VIO TRANS GRUP SRL  
ALISA SI CORNEL SRL  
SC CARTIRE4U SRL SORCLAS  
SC CLAUNIC SERVICE SRL  
JOKER GSGARAGE SRL  

 
2.1.6 Principalele concluzii din analiza IPT județean 
Contextul european de politici în educaţie şi formare profesională; implicaţii pentru ÎPT judeţean 

- Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât prin formarea lor iniţială de 
calitate, prin sistemul educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin valorificarea potenţialului 
fiecărui individ prin ocupare, respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională, de 
actualizare a cunoştinţelor, de perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face dinamicii 
sociale, economice şi tehnologice 

- Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe şi proiecte active pentru ocuparea forţei de muncă.  
- Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi formare şi promovarea 

culturii antreprenoriale.  
- Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii, este necesară o 

îmbunătăţire a nivelului cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor.  
Promovarea prioritară a calificărilor / competenţelor care contribuie la economia bazată pe 

cunoaştere. 
Contextul educaţional  

- Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT.  
- Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP.  
- Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi 

excelenţă.  
- Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru 

tineri.  
- Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit 

parcurs de formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta.  
- Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor scheme funcţionale de 

tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT 
Contextul demografic: 

- Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice: asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de 
vârstă şcolară într-o formă de învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate 
adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru dobândirea 
competenţelor cheie, pentru a putea participa activ pe piaţa muncii 
Cheltuielile publice/elev: 

- Nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, în particular la învățământul 
profesional 

- Nevoia diversificării surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, 
extrabugetare 
 Resurse umane din ÎPT: 

- Actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 
organizaţionale din mediul economic.  

- Dezvoltarea competenţelor metodice şi a cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.  
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- Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem, autonomie 

instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului 
de perfecţionare de-a lungul carierei profesionale.  

- Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile: administrativ- 
managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al 
profesionalizării carierei didactice.  

- Participarea în mai multe proiecte cu finanţare europeană a multor cadre didactice din IPT 
Resurse materiale şi condiţii de învăţare: 

- Modernizarea permanentă a infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu 
echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).  

- Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi 
elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu 
echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate.  

- investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de 
învăţare, 
Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în IPT 

- Întărirea capacităţii manageriale la nivelul şcolilor şi al autorităţilor locale, deoarece fără o pregătire 
adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica 
educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul descentralizat.  

- Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de descentralizare, cu 
stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de 
managementul financiar. 

- Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel local şi 
regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri. 
Serviciile de orientare şi consiliere 

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

- Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unor indicatori calitativi de evaluare a activităţii 
serviciilor de orientare şi consiliere. 
Rata netă de cuprindere în educaţie și Gradul de cuprindere în educaţie: 

- Adoptarea unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural,  categorii 
dezavantajate 

- Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 
- Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de promovare și şi conştientizare a beneficiilor 

învățământului profesional și tehnic asupra dezvoltării carierei.  
Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional: 

- Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru toţi în special 
pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate.  

- Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în 
perspectiva 2020. 
Abandonul şcolar:  

- Monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar) 
- Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la învățământul profesional și în 

special în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei etc. 
- Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită participarea grupurilor vulnerabile 

la educaţie şi formare 
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie: 

- Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilităţi de 
menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri 
vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional. 
Nivel scăzut al competenţelor cheie: 

- Învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual  
- Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate) 
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- Facilitarea unor trasee individualizate de formare. 

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani): 
- Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şansă la educaţie, a educaţiei 

de bază a adulţilor.  
- Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi. 

 
Indicatorii de impact: 

- Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin încheierea de 
protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor 
prin parteneriatul ISJ/AJOFM.  

- Realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor, inclusiv de către CJRAE de la nivelul judeţului, 
compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare 
profesională.  

- Realizarea periodică a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi al angajatorilor care să vizeze inserţia 
profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de 
educaţie şi formare profesională 
Concluzii din analiza ofertei IPT curente:  

- 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 
- Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii 

serviciilor 
- Asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor  de calificare, în condiţii de 

şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni) 
- Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din perspectiva relevanţei 

pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.  
- Restructurarea reţelei şcolare. 

 

 Oferta şcolilor pentru învăţământul profesional şi tehnic  

Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT 

Populaţia şcolară din 
învăţământul preuniversitar 
judeţean a înregistrat o uşoară 
scădere.. 

Pentru orizontul de 
planificare 2020, prognozele 
INS prevăd un declin 
demografic general, accentuat 
pentru populaţia tânără, cu 
reduceri semnificative pentru 
populaţia de vârstă şcolară, în 
paralel cu îmbătrânirea 
populaţiei. Cele mai afectate 
vor fi efectivele din grupa de 
vârstă 15-18 ani. De 
asemenea, reduceri 
semnificative sunt prognozate 
pentru grupa de vârstă 19-24 
ani (care interesează 
învăţământul postliceal și 
liceal seral). 

Oferta şcolară se 
armonizează parţial cu piaţa 

 Restructurarea reţelei şcolare IPT, în funcţie de evoluţia regională 
şi locală, prin:  

- introducerea de specializări/ calificări noi pentru domeniile: 
agricultură, energie electrică şi termică, gaze, apă, colectarea, 
depozitarea, reciclarea deşeurilor; 

- introducerea de calificări/ specializări noi, de nivel 3 în domeniile 
intermedieri financiare şi servicii, construcţii, comerţ, hoteluri şi 
restaurante, transport, electronică, informatică, materiale de 
construcţii 

- reducerea numărului de clase în domeniile: mecanică, industrie 
textilă.  

 Asigurarea internă a calităţii în activitatea furnizorilor de educaţie 
şi formare profesională. 

 Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea locală şi instituţiile 
abilitate unor prognoze privind dinamica pieţei locale a muncii, 
având în vedere o perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în vederea unei 
mai bune proiectări a ofertei educaţionale. 

 Deciziile privind planificarea şi alegerea unui traseu de pregătire în 
ÎPT sa fie subordonate finalităţilor (calificări) şi nu invers. 

 Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare 
în raport cu SPP. 

 Oferirea unor trasee individualizate de pregătire. 
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muncii, generând dezechilibre 
între cerere şi ofertă. 

 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. 
 Creşterea numărului de clase şi calificări profesionale pentru nivel 

nivelul 3.  
 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). 

Baza didactico-materială a 
şcolilor IPT asigură 
desfăşurarea procesului 
instructiv educativ 

 Necesitatea unei politici coerente de reabilitare, modernizare şi  
dotare a spaţiilor educaţionale pentru IPT. 

 Nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura 
ÎPT,  

 Nevoia diversificării surselor de finanţare prin identificarea şi 
atragerea de resurse suplimentare, extrabugetare 

 Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura 
de utilităţi) şi de dotare cu echipamente de laborator şi instruire 
practică prin accesarea fondurilor 

Disponibilitatea personalului 
didactic din învăţământul IPT 
în vederea pregătirii continue 

 Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor 
didactice din IPT prin stagii de formare metodică, activităţi de 
mentorat, stagii de formare specializată la agenţii economici etc. 

 Asigurarea şcolilor IPT cu personal didactic calificat pentru toate 
specializările. 

Accesul limitat al tinerilor din 
mediul rural la învăţământul 
IPT 

 Realizarea condiţiilor de transport şi cazare  
 Şcolarizarea la nivel 3 de calificare a tinerilor din mediul rural  prin 

înfiinţarea şcolii profesionale în mediul rural; 

Proces lent de transformare a 
şcolilor în furnizori de servicii 
pentru comunităţile locale; 

 Şcolile să contribuie activ la ţinta adoptată ca benchmark de UE 
care prevede ca în 2020 media în UE privind participarea la 
formarea continuă să fie de cel puţin 15% din populaţia adultă 
(grupa de vârstă 25-64 ani). 

Dezvoltarea moderată a 
parteneriatelor de tip public – 
privat. 

 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 
partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a 
acestora în procesele decizionale  

 Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare 
a calităţii 

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

Număr insuficient de cabinete 
de orientare şi consiliere 

 Înfiinţarea de cabinete de orientare şi consiliere profesională la 
nivelul fiecărei unităţi şcolare 

 Monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar) 
 Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în special în 

mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de 
migrarea populaţiei, etc. 

 
 

 

 



 

32 

 

 

PRIORITATI DIN CADRUL PLAI – PLAN DE MĂSURI 

 

PRIORITATEA 1:  Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic pentru piaţa muncii 

Obiective: 
Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare  
Obiectivul 1.2 : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate  
Obiectivul 1.3 : Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pieței muncii 

Indicatori de impact: 
Rata de ocupare a absolvenților din grupa de vârstă 20 -34 de ani cu nivel ISCED 3-4 se apropie, la nivel naţional, la mai puţin de 5 puncte procentuale în 2025 faţă de 
media UE  (faţă de 8,2 puncte procentuale în 2017)14 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare  
Indicatori:  Cererea pieţei muncii pe domenii de formare profesională şi calificări relevante identificată pe termen 
mediu şi scurt (anual) 

Precondiţii şi riscuri: 
Piaţa muncii regională şi judeţeană nu va suporta 
dezvoltări imprevizibile  

Rezultate asociate acţiunilor:   
A 1. Baze de date cu indicatorii relevanţi privind aspectele demografice, economice, de piaţa muncii şi formare 
profesională iniţială la nivel regional si județean actualizate anual 
A 2.  Baze de date cu indicatorii relevanţi privind formarea profesională iniţială la nivel regional și județean 
actualizate anual 
A3. Studii previzionale şi anchete în întreprinderi 
A4. Campanii de informare a operatorilor economici privind oportunităţile de formare profesională iniţială prin 
IPT derulate la nivelul fiecărui judeţ al regiunii 
A5. Date centralizate cu solicitările operatorilor economici pentru şcolarizare în IPT 
A6. Studii anuale de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor IPT 

Precondiţii ş riscuri: 
Instituţiile care deţin date şi informaţii (INS, 
ANOFM, ISJ, AJOFM) furnizează  datele necesare în 
timp util 
Membrii CR îşi asumă rolurile 
CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU pentru realizare de studii 
previzionale, anchete în întreprinderi şi 
monitorizarea inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare/ Instituţii implicate 

Precondiţii şi riscuri 
 

A 1. Actualizarea anuală a bazei de date cu 
indicatorii privind demografia, economia, piața 
muncii din surse statistice naţionale, regionale şi 
judeţene 

Anual: luna martie Responsabil: CNDIPT  
Instituţii implicate: toate din CR 

- Instituţiile reprezentate în CR îşi asumă rolurile de 
furnizare de date 
 

                                                 
14Pentru nivelul regional și județean rata de ocupare a absolvenților se va determina şi se va urmări prin implementarea acţiunii A.6. 
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A 2. Actualizarea anuală a bazei de date cu 
indicatorii privind educaţia şi formarea 
profesională iniţială din surse statistice  naţionale, 
regionale şi judeţene 

Anual: luna februarie Responsabil: CNDIPT  
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare 

- inspectoratele şcolare pun la dispoziţia CNDIPT 
datele necesare în timp util 

A 3. Realizarea de Studii previzionale şi anchete în 
întreprinderi 

Conform  Strategiei 
Educaţiei şi Formării 
Profesionale din 
România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
CNDIPT, ISJ, AJOFM și ITM își asumă rolurile  
 

A 4. Desfăşurarea de campanii de  informare a 
operatorilor economici privind oportunităţile de 
formare profesională iniţială prin IPT 

Anual: lunile 
septembrie – 
decembrie 

Responsabil: inspectoratele şcolare  
Instituţii implicate: toate din CR 

Operatorii economici participă la acţiunile din 
cadrul campaniilor de informare 

A 5. Investigarea nevoilor de forţă de muncă la 
nivel regional şi judeţean – colectarea şi 
centralizarea solicitărilor operatorilor economici 
pentru şcolarizare în IPT 

Anual: lunile 
septembrie – 
decembrie 

Responsabil: inspectoratele şcolare  
Instituţii implicate: toate din CR 

Operatorii economici sunt interesaţi şi transmit în 
timp util solicitări de şcolarizare  

A 6. Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor IPT 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 
 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
CNDIPT, ISJ, AJOFM și ITM își asumă rolurile  

 

Obiectivul 1.2 : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate  
Indicatori: 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + învățământ profesional în anul 
şcolar 2022-2023 este de minim 60% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual) în anul şcolar 2022-2023 este de 
minim 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 
- Distribuţia pe domenii de formare şi calificări a planurilor de şcolarizare răspunde solicitărilor operatorilor 
economici şi respectă recomandările PRAI, PLAI şi ale CR şi CLDPS  

Precondiţii şi riscuri: 
Piaţa muncii regională şi judeţeană nu suportă 
dezvoltări imprevizibile pe termen scurt 
ISJ îşi asumă recomandările PRAI, PLAI şi ale CR şi 
CLDPS şi pun în aplicare măsurile necesare 
adaptării ofertei de şcolarizare prin IPT. Creşterea 
atractivităţii IPT pentru absolvenţii 
învăţământului gimnazial  

Rezultate asociate acţiunilor:   
A 7. Raport anual de monitorizare a PRAI 
A 8. Rapoarte anuale de monitorizare a PLAI 
A 9. Rapoarte anuale de monitorizare a PAS 

Precondiţii şi riscuri: 
Membrii CR şi CLDPS îşi asumă roluri în echipele 
de monitorizare, evaluare şi actualizare a 
PRAI/PLAI.Instituţiile componente ale CR pun la 
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A 10. PRAI actualizat anual 
A 11. PLAI – urile tuturor judeţelor regiunii actualizate anual 
A 12. PAS – urile tuturor unităţilor IPT actualizate anual 
A 13. Planuri anuale de şcolarizare pentru IPT în concordanţă cu recomandările PRAI, PLAI, solicitările operatorilor 
economici, avizate de către CNDIPT şi CLDPS. 

dispoziţia CR datele necesare monitorizării, 
evaluării şi actualizării in timp util.ISJ şi CLDPS îşi 
asumă luarea deciziilor privind adaptarea 
planului de şcolarizare  

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare 

Precondiţii şi riscuri 
 

A 7. Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor 
planificate în PRAI (anul precedent) 

Anual: luna februarie - 
martie 

Responsabil:Instituția care asigură 
preşedinţia CR 
Instituţii implicate: toate din CR 

Membrii CR îşi asumă roluri în echipele de 
monitorizare şi evaluare 

A 8. Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor 
planificate în PLAI (anul precedent) 

Anual: luna martie - 
aprilie 

Responsabil:Instituția care asigură 
preşedinţia CR 
Instituţii implicate: toate din CR 

Membrii CLDPS îşi asumă roluri în echipele de 
monitorizare şi evaluare 

A 9.Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor 
planificate în PAS (anul precedent) 

Anual: luna aprilie - 
mai 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: toate din CLDPS 

Membrii CLDPS îşi asumă roluri în echipele de 
monitorizare şi evaluare 

A 10.Actualizarea anuală a PRAI pe baza 
rezultatelor de la A1- A3, A5-A8 

Anual: luna martie - 
iunie 

Responsabil:CNDIPT 
Instituţii implicate: toate din CR 

Instituţiile reprezentate în CR îşi asumă sarcina de 
actualizare PRAI 

A 11.Actualizarea anuală a PLAI din toate judeţele 
regiunii pe baza rezultatelor de la A1- A3, A5-A8 

Anual: luna iulie - 
septembrie 

Responsabil:inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: toate din CLDPS 

Instituţiile reprezentate în CLDPS îşi asumă 
sarcina de actualizare PLAI 

A 12.Actualizarea anuală a PAS pentru toate 
unităţile şcolare IPT din județele regiunii pe baza 
rezultatelor de la A1- A3, A5-A9 

Anual: luna 
septembrie - 
octombrie 

Responsabil:inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate:unităţile şcolare 
IPT 

Unitățile de învățământ își asumă sarcina de 
actualizare PAS 
ISJ și CLDPS își asumă sarcina de a sprijini şcolile 
în procesul de elaborare PAS 

A 13.Proiectarea anuală a planurilor de şcolarizare 
în concordanţă cu recomandările din PRAI, PLAI, 
solicitările operatorilor economici şi cu 
recomandările CR şi CLDPS 

Anual: lunile 
decembrie - ianuarie 

Responsabil:inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: CNDIPT, toate din 
CLDPS 

ISJ şi CLDPS îşi asumă luarea deciziilor privind 
adaptarea planului de şcolarizare în concordanţă 
cu solicitările operatorilor economici şi 
recomandările PRAI şi PLAI 

 

Obiectivul 1.3 : Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pieței muncii 
Indicatori:  

 Procentul de absolvenți ÎPT care lucrează în ocupații relevante în raport cu calificarea lor, în creştere în perioada 
2020-202515 

Precondiţii şi riscuri: 
Piaţa muncii înregistrează o creştere a ofertei de 
locuri de muncă vacante 
Oferta angajatorilor este atractivă pentru 

                                                 
15Datele privind indicatorul vor fi determinate în urma implementării acţiunii A.3. Valoare de referinţă va fi pentru anul 2020  
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 Procentul de angajați care, într-o perioadă de 12-36 de luni de la finalizarea ÎPT, apreciază că formarea lor este 
relevantă pentru ocupația în care sunt angajați, în creştere în perioada 2020-202516 

 Gradul de satisfacție a angajatorilor în recrutarea de forță de muncă din rândul absolvenților ÎPT, măsurat ca 
procentul al angajatorilor care sunt mulțumiți să găsească absolvenți ÎPT având calificările și competențele 
necesare pentru locul de muncă, în creştere în perioada 2020-202517 

 Gradul de satisfacție a angajatorilor față de competențele absolvenților angajați, măsurat ca procentul al  
angajatorilor care sunt mulțumiți față de competențele absolvenților angajați, în creştere în perioada 2020-
202518 

absolvenţi 

Rezultate asociate acţiunilor: 
A 14.Structuri de cooperare ale angajatorilor la nivelul Consorţiului regional, care sprijină învăţarea la locul de muncă, 
adaptarea curriculumului şi planificarea ofertei constituite şi actualizate anual 
A 15. Structuri de cooperare ale angajatorilor la nivelul CLDPS, care sprijină învăţarea la locul de muncă, adaptarea 
curriculumului şi planificarea ofertei constituite şi actualizate anual 
A 16. CDL  elaborat de toate unităţile IPT în parteneriat cu agenţii economici şi avizat de CLDPS 
A17. Mecanism de asigurare a calităţii învăţării la locul de muncă, în IPT, implementat 
A 18. Rapoarte privind derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor din IPT la operatorii economici  
A 19. Numărul de elevi din IPT care beneficiază de metodele de învăţare care dezvoltă competenţele antreprenoriale 
prin firma de exerciţiu 
A 20. Mecanism de recunoaştere a excelenţei în furnizarea de programe de formare profesională inițială elaborat şi 
implementat 
A 21. Programe de formare derulate/cadrele didactice din IPT şi tutorii au parcurs programele de formare 

Precondiţii şi riscuri: 
Angajatorii se implică în grupuri de lucru 
Operatorii economici se implică în elaborarea 
CDL 
CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare 

Precondiţii şi riscuri 
 

A 14. Constituireaşi actualizarea periodicăde 
structuri de cooperare ale angajatorilor (grupuri de 
lucru)la nivelul Consorţiului regional, pe domenii de 
pregătire profesională, care să sprijine învăţarea la 
locul de muncă, adaptarea curriculumului şi 
planificarea ofertei pentru domeniul respectiv 

Constituire : Aprilie 
2019 
Actualizare : anual  
 

Responsabil:CNDIPT Instituţii implicate: 
toate din CR, grupurile de lucru constituite 

Angajatorii se implică în grupuri de lucru 

                                                 
16

Datele privind indicatorul vor fi determinate în urma implementării acţiunii A.3. Valoare de referinţă va fi pentru anul 2020 
17

Datele privind indicatorul vor fi determinate în urma implementării acţiunii A.3. Valoare de referinţă va fi pentru anul 2020  
18

Datele privind indicatorul vor fi determinate în urma implementării acţiunii  A.3. Valoare de referinţă va fi pentru anul 2020  
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A 15. Constituirea şi actualizarea anuală de 
structuri de cooperare ale angajatorilor (grupuri de 
lucru) la nivelul CLDPS, pe domenii de pregătire 
profesională, care să sprijine învăţarea la locul de 
muncă, adaptarea curriculumului şi planificarea 
ofertei pentru domeniul respectiv 

Constituire : iunie 
2019 
Actualizare : Anual 

Responsabil: inspectoratele şcolare  
Instituţii implicate: toate din CLDPS, 
grupurile de lucru constituite 

Angajatorii se implică în grupuri de lucru 

A 16. Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală 
în parteneriat cu operatorii economici, pe baza 
cerinţelor specifice din partea acestora 

Anual: luna 
septembrie - 
octombrie 

Responsabil: inspectoratele şcolare  
Instituţii implicate:  
Unităţile şcolare IPT, CLDPS 

Operatorii economici se implică în elaborarea 
CDL 
ISJ și CLDPS își asumă rolul de avizare a CDL  

A 17. Implementarea mecanismului de asigurare a 
calităţii învăţării la locul de muncă, în IPT 
 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 18. Monitorizarea stagiilor de pregătire practică a 
elevilor din IPT la operatorii economici 

Anual începând cu 
anul şcolar 2019 - 
2020 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

Instituţiile reprezentate în CR şi CLDPS îşi asumă 
rolurile în procesul de monitorizare a stagiilor 
de pregătire practică a elevilor din IPT la 
operatorii economici 

A 19. Extinderea metodelor de învăţare care 
dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor 
din IPT 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 20. Implementarea mecanismului de 
recunoaştere a excelenţei în furnizarea de 
programe de formare 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 21. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de 
dezvoltare profesională continuă a tutorilor şi a 
cadrelor didactice din IPT prin Centrul naţional de 
formare continuă a profesorilor, formatorilor, 
evaluatorilor externi şi a tutorilor 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 
 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  
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Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizar
ea/ extinderea infrastructurii de formare 
profesională 
(vezi prioritatea 3) 

   

Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a 
infrastructurii de formare profesională iniţială 
(vezi prioritatea 3) 

   

Evaluarea impactului măsurilor de adaptare a 
ofertei pentru formarea profesională iniţială şi a 
acţiunilor de creşterea a nivelului de calificare a 
absolvenţilor  prin studii de urmărire a inserţiei 
profesionale a absolvenţilor IPT (vezi prioritatea 1, 
acţiunea A 6.) 

   

 

PRIORITATEA 2: Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 

Obiective: 
Obiectivul 2.1: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri  vulnerabile 
Obiectivul 2.2 : Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 
Indicatori de impact:  
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani în anul şcolar 2024-2025 este de minim 80% faţă de 70,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel 
regional 
Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional,  reprezintă mai puţi de 4% din totalul tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 2017, la 
nivel naţional. 
Rata abandonului  şcolar la învăţământul profesional, la nivel regional, maxim 1,5% până în 2025, faţă de 2,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel regional 
Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional a tinerilor (18-24 ani)la nivel regional în anul 2025 este de maximum 11%, față de 18,8% în anul 2017, la nivel regional 

Obiectivul 2.1 :  
Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe 
cei din grupuri  vulnerabile 
Indicatori: 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + învățământ profesional în anul 
şcolar 2022-2023 este de minim 60% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual)în anul şcolar 2022-2023 este de 
minim 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 

Precondiţii şi riscuri 
Existenţa resurselor financiare 
CNDIPT implementează proiect strategic cu finanțare 
POCU 
Consiliile judeţene, Consiliile locale adoptă măsuri 
pentru facilitarea mobilităţii elevilor 
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Rezultate  asociate acţiunilor: 
A 22. Elevii din categoriile dezavantajate beneficiază de facilităţi  specifice de acces şi de sprijin pentru continuarea 
studiilor în cadrul ÎPT 
A 23. Toţi elevii din IPT beneficiază de facilităţi pentru transport 
A 24. Toţi elevii cu CES sunt identificaţi şi integraţi în învăţământ 
A 25. Elevii cu risc de abandon timpuriu identificaţi şi sprijiniţi prin asistenţă specializată şi consiliere 
A 26. Programe pentru a doua şansă ofertate pentru toţi elevii care au abandonat învăţământul obligatoriu  

Precondiţii şi riscuri 
Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă rolul de promotori de 
proiecte cu finanţare din surse naţionale, locale şi 
fonduri structurale 

 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare 

Precondiţii şi riscuri 
 

A 22. Acordarea sprijinului financiar tinerilor, din 
mediul rural şi din medii defavorizate, populaţia 
romă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau 
deficienţe, înrolaţi în formarea profesională prin 
învăţământul profesional în campusurile 
şcolare/unitățile de învățământ profesional  

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi 
CLDPS privind monitorizarea acţiunii 
 

CNDIPT implementează proiect strategic cu finanțare 
POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  
 

A 23. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu 
(transport) 

Anual Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: CJ, CL 

Consiliile judeţene, Consiliile locale adoptă măsuri 
pentru facilitarea mobilităţii elevilor 

A 24. Adoptarea unui program de măsuri pentru 
identificarea şi integrarea elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale  (CES) în ÎPT 

Anual Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de 
învăţământ 

 

A 25 . Asistenţă specializată, consiliere şi sprijin 
oferite familiilor/elevilor cu risc de abandon 
timpuriu din IPT 

Anual Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de 
învăţământ 

 

A  26. Organizarea programelor de şansa a doua 
pentru tinerii care au abandonat învăţământul 
obligatoriu şi nu au nici o calificare 

Anual Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de 
învăţământ 

 

Adaptarea Infrastructurii unităţilor şcolare IPT 
pentru accesul elevilor cu deficienţe/nevoi 
speciale (rampe de acces, grupuri sanitare 
adaptate, etc.) (vezi prioritatea 3) 
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Obiectivul 2.2: Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 
Indicatori: 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + învățământ profesional în anul şcolar 2022-
2023 este de minim 60% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 
- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual)în anul şcolar 2022-2023 este de minim 
35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 

Precondiţii şi riscuri 
 
Existenţa resurselor financiare 

Rezultate  asociate acţiunilor: 
A 27. Strategii de promovare și conştientizare a beneficiilor asupra dezvoltării carierei prin IPT, elaborată şi implementată 
A 28. Cadru de identificare şi popularizare la nivel naţional, regional a bunelor practici din formarea profesională, elaborat 
şi implementat 
A 29. Campanii naţionale de promovare a IPT implementate 
A 30. Acţiuni de consiliere şi orientare profesională a elevilor din învăţământul gimnazial şi a părinţilor acestora 
A 31.  Programe de formare  profesională continuă pentru persoanele cu atribuţii în domeniul informării, consilierii şi 
orientării în carieră şi a cadrelor didactice diriginţi din învăţământul gimnazial 
A 32.  Acţiuni de informarea de către toate ISJ a tuturor unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării 
studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat. 
A 33.  Derularea acţiunii “Săptămâna meseriilor” în toate judeţele regiunii 
A 34.  Derularea acţiunilor de orientare și consiliere a tuturor elevilor de clasa a VIII-a, din toate judeţele regiunii, cu accent 
pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul 
profesional de stat 
A 35.  Derularea acţiunii „târgul ofertelor educaționale” în toate judeţele regiunii 

Precondiţii şi riscuri 
Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă rolul de 
promotori de proiecte cu finanţare din surse 
naţionale, locale şi fonduri structurale 

 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru implementare Precondiţii şi riscuri 

A 27. Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de 
promovare și conştientizare a beneficiilor asupra 
dezvoltării carierei, participării la programele de 
formare profesională iniţială şi continuă, 
recunoaşterii rezultatelor învăţării dobândite în 
context nonformal şi informal 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 28. Dezvoltarea şi implementarea unui cadru de 
identificare şi popularizare la nivel naţional, regional 
a bunelor practici din formarea profesională 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 
 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  
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A 29. Campanii naţionale de promovare a IPT  Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 30. Consiliere şi orientare profesională a elevilor 
din învăţământul gimnazial şi a părinţilor acestora 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 31. Programe de formare  profesională continuă 
pentru persoanele cu atribuţii în domeniul 
informării, consilierii şi orientării în carieră şi a 
cadrelor didactice diriginţi din învăţământul 
gimnazial 

Conform  
StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale 
din România pentru 
perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru perioada 
2016-2020 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 32. Derularea acţiunilor de informarea de către ISJ 
a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea 
continuării studiilor de către absolvenții claselor a 
VIII-a în învățământul profesional de stat. 

Anual 
Lunile: Februarie - 

martie 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de învăţământ 

 

A 33. Derularea acţiunii “Săptămâna meseriilor” 
 

Anual 
Lunile: Februarie - 

martie 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de învăţământ  
Toate din CR şi CLDPS 

 

A 34. Derularea acţiunilor de orientare și consiliere a 
elevilor de clasa a VIII-a, cu accent pe 
conștientizarea cerințelor pieței muncii și a 
oportunităților pentru carieră și pe continuare a 
pregătirii prin învățământul profesional de stat 

Anual 
Lunile: Martie - mai 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de învăţământ, 
CJRAE/CMBRAE, 
Toate din CR şi CLDPS 

 

A 35. Derularea acţiunii „târgul ofertelor 
educaționale” 

Anual 
Luna: mai 

Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: unităţile de învăţământ,  
operatori economici, 
Toate din CR şi CLDPS 
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PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiective: 
Obiectivul 3.1: Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare profesională 
Obiectivul 3.2 : Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională iniţială 
Indicatori de impact: 
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani în anul şcolar 2024-2025 este de minim 80% faţă de 70,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel 
regional 
Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional,  reprezintă, la nivel naţional, mai puţin de 4% din totalul tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 
8,3% în 2017, la nivel naţional 
Rata abandonului  şcolar la învăţământul profesional , maxim 1,5%  % până în 2025, faţă de 2,2% în anul şcolar 2017-2018, la nivel regional 

Obiectivul 3.1 : Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare profesională 
Indicatori:Toate unităţile IPT deţin autorizaţia de funcţionare în urma derulării acţiunilor de consolidare/ reabilitare/ 
modernizarea/ extindere a  infrastructurii, până în anul 2022 

Precondiţii şi riscuri: 
Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR 

Rezultate  asociate acţiunilor: 
A 36. PRAI cuprinde ierarhizarea unităţilor IPT, actualizată anual, pentru eficientizarea investiţiilor în infrastructura 
educaţională 
A 37. Numărul de unităţi IPT cuprinse anual în proiecte/programe de construcţie/ consolidare/ reabilitare/ modernizare/ 
extindere a infrastructurii  
A 38. Toate unităţile IPT au infrastructura adaptată pentru accesul elevilor cu deficienţe/nevoi speciale, până în 2022 
A 39. Capacitatea de cazare în internate şcolare crescută, în concordanţă cu nevoile absolvenţilor învăţământului gimnazial 

Precondiţii şi riscuri: 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 
 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare 

Precondiţii şi riscuri 
 

A. 36. Ierarhizarea unităţilor IPT pentru 
eficientizarea investiţiilor în infrastructura 
educaţională 

Anual – luna noiembrie Responsabil: inspectoratele şcolare 
Instituţii implicate: toate din CR şi CLDPS 

 

A 37. 
Construcţia/consolidarea/reabilitarea/mod
ernizarea/extinderea infrastructurii de 
formare profesională 

Anual – funcţie de disponibilitatea 
fondurilor 

Responsabil: autorităţi locale 
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare, unităţile de învăţământ, toate 
din CR 

Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 

A 38. Adaptarea Infrastructurii unităţilor 
şcolare IPT pentru accesul elevilor cu 
deficienţe/nevoi speciale (rampe de acces, 
grupuri sanitare adaptate, etc.)  

Anual – funcţie de disponibilitatea 
fondurilor 

Responsabil: autorităţi locale 
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare, unităţile de învăţământ, toate 
din CR 

Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 
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A 39. Creşterea capacităţii de cazare în 
internate şcolare, în concordanţă cu nevoile 
absolvenţilor învăţământului gimnazial  

Anual – funcţie de disponibilitatea 
fondurilor 

Responsabil: autorităţi locale 
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare, unităţile de învăţământ 

Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 

 

Obiectivul 3.2: Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională iniţială 
Indicatori: Toate unităţile IPT dispun cel puţin de dotările minimale în raport cu SPP, până în 2022 

Precondiţii şi riscuri: 
Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR, POCU. 

Rezultate  asociate acţiunilor: 
A 40. Pentru toate unităţile IPT sunt identificate nevoile de dotări în raport cu SPP 
A 41. Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a unităţilor IPT 

Precondiţii şi riscuri: 
Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR, POCU. 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 
CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 
implementare 

Precondiţii şi riscuri 
 

A 40. Identificarea nevoilor de dotări a 
unităţilor IPT 

Conform  StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020 
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare, unităţile IPT, toate din CR şi 
CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  

A 41. Dotarea cu mijloace didactice şi 
echipamente a unităţilor IPT 

Anual Autorităţi locale Disponibilitatea fondurilor din surse 
bugetare şi din POR, POCU. 
Autorităţile locale îşi asumă rolurile 

Conform  StrategieiEducaţiei şi 
Formării Profesionale din România 
pentru perioada 2016-2020 

Responsabil: CNDIPT,   
Conform  StrategieiEducaţiei şi Formării 
Profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020 
Instituţii implicate: inspectoratele 
şcolare, unităţile IPT, toate din CR şi 
CLDPS 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 
finanțare POCU 
Instituţiile din CR şi CLDPS își asumă rolurile  
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2.2 Analiza mediului intern 
 

2.2.1 Predarea și învăţarea 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște pune la dispoziţia elevilor programe de formare 

diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, dar cu o importantă componentă în dezvoltare locală. 
Provenienţa elevilor se bazează pe un aflux substanţial din mediul rural, fiind elevi navetiști. Elevii 
beneficiază de asistenţă medicală cu medic şcolar şi cadru mediu sanitar şi de asistenţă psihopedagogică  
sub îndrumarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenţă Educationala Dambovita. Oferta educaţională a 
şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin intermediul materialelor publicitare de promovare a 
imaginii şcolii (pliante, postere) şi cu prilejul târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISJ 
Dâmboviţa. Elevii şi părinţii sunt informaţi în legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii. La 
începutul anului şcolar profesorii diriginţi prelucrează cu elevii şi părinţii Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară. 

Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de invăţare. 
Elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale ale acestora, se 
proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare. 
Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în 
scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). 

În şcoală există cadre didactice abilitate ca formatori. De aceea, metodologia modernă bazată pe 
tehnici interactive, lucrul în echipă şi în perechi, jocul de rol, simularea se îmbină cu metodele tradiţionale. 
Majoritatea cadrelor didactice şi-au completat formarea profesională prin participarea la programe ce au 
vizat tendințele moderne în evaluare, perfecționare în didactica specialității sau utilizarea tablei interactive. 

Cercurile pedagogice şi comisiile metodice au valorizat aceste achiziţii prin intermediul lecţiilor 
demostrative, care s-au desfăşurat în ultima vreme într-o manieră diferită de lecţia tradiţională. S-au 
prezentat activități bazate pe proiecte ale echipelor de elevi, continuând, practic, efortul de implementare 
a metodelor de învăţare centrată pe elev, care să ţină cont de stilurile de învăţare ale elevilor dar şi de 
nivelul de performanţă individual. 
Puncte  tari: 

 ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

 interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea 
metodelor active de învăţare; 

 utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse didactice; 

 imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 

 adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 

 încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor; 

 încurajarea învăţării centrate pe elev; 

 utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor; 

 comunicare eficientă cu elevii; 

 oferirea la timp de feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor; 

 asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi exacte; 

 încurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare. 

 colaborarea in procesul de predare – învăţare cu ajutorul agenţilor economici, prin implicarea elevilor 
la activităţi practice şi în timpul vacanţelor. 

Puncte  slabe: 

 Desfăşurarea unor cursuri utilizând metode tradiţionale de învăţare. 
 

2.2.2 Materiale si resurse didactice 
 La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, resursele didactice (baza materială) sunt în general 
acoperite cu tehnologie adaptată cerinţelor economiei de piaţă având în vedere dotările primite prin 
proiecte, acoperind parţial domeniile şi calificările cerute. Pentru desfăşurarea instruirii practice există 
parteneriatul cu agenţii economici de profil, în activitatea de instruire practică elevii având posibilitatea să 
utilizeze tehnologie de ultimă oră. 
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Baza materială a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto se compune din: 

 13 săli de clasă; 

 10 laboratoare şi cabinete şcolare utilizate pentru procesul didactic din şcoală, după grafice şi 
programe care asigură folosirea lor eficientă; 

 1 laborator de informatică conectat la Internet; 

 baza sportivă cuprinde o sală de sport, bine dotată şi un teren de sport destinat pregătirii sportive 
practice şi competiţiilor sportive, reabilitat la standarde înalte. 

 10 ateliere în incinta școlii care au fost dotate cu echipamente moderne astfel încât să se poată 
desfăşura stagii de instruire practică a elevilor care să ducă la formarea profesională a elevilor şi la 
inserţia lor activă şi imediată la piaţa muncii. 

 1 cabinet tehnic dotat cu sisteme de calcul conectat la Internet și imprimantă; 

 1 cabinet medical cu personal specializat; 

 1 pistă instruire practică conducere auto; 

 2 autoturisme pentru instruire practică categoria B, agreate ARR, patru camioane neautorizate ARR, 
o remorcă, o autoutilitară; 

 cantina are 250 de locuri în sala de mese şi la bucătărie pot fi pregătite simultan 300 de porţii. La 
cantină servesc masa de prânz elevii de la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” aflaţi în 
programul STEP BY STEP, în număr de 180. De asemenea, se pregătește masa pentru 100 elevi care 
fac parte din grupul țintă al proiectului POCU „Eu – SPER – Dezvoltarea integrală a comunității 
marginalizate Romlux” – servicii catering pentru activități preșcolare și școlare. La cerere pot servi 
masa şi elevii şi angajaţii unităţii şcolare. 
 

2.2.3 Rezultatele elevilor 
 

Efectele scăderii demografice din ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern, s-au resimţit şi la 
nivelul unităţilor şcolare, numărul de elevi înscrişi scăzând de la un an la altul. 

Cu toate acestea la nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște scăderea este mai 
puţin vizibilă (circa 5%), potenţialii beneficiari fiind în continuare atraşi de oferta şcolii. 

În anul şcolar 2018-2019, la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, au fost înscrişi 563 elevi. 

 
Şcolarizarea şi frecvenţa elevilor 
Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2018-2019  
 

Forma de învăţământ Liceu 
Școala 

profesională 
Liceu seral 

Învățământ 
posticeal 

Nr. elevi înscrişi la începutul 
anului şcolar 

125 151 206 83 

Nr. elevi veniţi prin transfer   1 - - - 

Nr. elevi plecaţi prin 
transfer 

2 2 - - 

Nr. elevi promovaţi 109 111 148 65 

Nr. elevi repetenţi 5 38 5 - 

Exmatriculaţi 8 - 52 17 

 Retraşi 2 - 1 1 

 Abandon şcolar - - - - 

Decedaţi  - - - - 

Nr. elevi rămaşi la sfârşitul 
anului şcolar 

109 111 148 65 

Procent de promovabilitate 87,90% 74,49% 71,84% 78,31% 
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EXAMENE DE ABSOLVIRE – Liceu  

 

Forma de învățământ 
Curs zi 

LICEU 
BACALAUREAT 

LICEU 
COMPETENȚE PROFESIONALE 

Nr. elevi înscriși 27 71 

Nr. elevi prezentați 15 63 

Nr. elevi promovați 2 63 

Procent promovabilitate 13,33 % 100 % 

 

 
REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVI LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

LINGVISTICE ŞI DIGITALE - BACALAUREAT 2019 
 

 Proba A) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română: 
-   s-au înscris 16 elevi, 13 elevi s-au prezentat. 
 Situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Nivel mediu Avansat Experimentat 

69,24% 15,38% 15,38% 

 

 Proba C) - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă internaţională 
 

LIMBA ENGLEZĂ: 
– s-au înscris 16 elevi, 11 elevi s-au prezentat. 

Rezultatele pe probe se prezintă astfel: 
 
PROBA SCRISĂ PROBA SCRISĂ PROBA SCRISĂ PROBA ORALĂ PROBA ORALĂ 

Înţelegerea 
textului citit 

Producerea de 
mesaje scrise 

Înţelegerea unui 
text audiat 

Producerea de 
mesaje orale: 

Interacţiune orală 

A1 – - 
A2 – 72,73% 
B1 – 18,18% 
B2 –  - 
Fără nivel – 9,09%  

A1 – 9,09%  
A2 – 36,36% 
B1 – - 
B2 – 9,09% 
Fără nivel – 45,46% 

A1 – 27,27% 
A2 – 45,46% 
B1 – - 
B2 – 18,18% 
Fără nivel – 9,09% 

A1 – 27,27% 
A2 – 9,09% 
B1 – 27,27% 
B2 – 36,36% 
Fără nivel – - 

A1 – 27.27% 
A2 – 9,09% 
B1 – 27,27% 
B2 – 36,36% 
Fără nivel – - 

 

 Proba D) de evaluare a competenţelor digitale: 
 
- s-au înscris 17 elevi, 12 elevi s-au prezentat. 

Situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Fără nivel Nivel începător Nivel mediu Avansat Experimentat 

8,33% 16,17% 58,33% 8,33% 8,33% 
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- Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în ultimii ani (Anexa 3.1):  

 

 
 
 

- Evoluţia populaţiei şcolare pe niveluri educaţionale (Anexa 3.1) 
 

 

 

 

- Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ, în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 7). 
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- Rata de promovare liceu (Anexa 6). 

 

 
 
În anul şcolar 2018-2019, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele (Anexa 8): 

 La examenul de bacalaureat, promovabilitatea a fost de 13,33% 
 La examenul de certificare a competenţelor profesionale, promovabilitatea de 100%.  
 

Inserția socio-profesionala a absolventilor şcolii 
 

 
  
2.2.4 Informare, consiliere şi orientarea elevilor 

În anul şcolar 2018-2019 în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse si Asistenta Educationala,    

s-au realizat ore de consiliere psihopedagogică, săptămânal, marți între orele 11,00 – 16.00, prin 

intermediul psihologului Fotin Ramona. 

 Elevii, prin intermediul diriginţilor, a panourilor publicitare existente în interiorul şi exteriorul şcolii, 

sunt informaţi la zi cu oferta de şcolarizare, evenimente petrecute în unitatea şcolară, activităţile educative 

şcolare şi extraşcolare desfăşurate sau în curs de desfăşurare, situaţia promovabilităţii, graficul examenelor 

de sfârşit de an şcolar, alte comunicări. 

 Părinţii colaborează cu şcoala prin intermediul diriginţilor, serviciul secretariat. Diriginţii transmit 

semestrial sau de câte ori este necesar, prin corespondenţă, situaţia elevilor la Poliţia Comunitară, 

Comunitatea locală, părinţilor.   

Puncte tari: 

- colaborarea familie-şcoală; 

- existenţa consilierului psihopedagogic odată pe săptămână în şcoală şi participarea acestuia, la 

solicitarea diriginţilor, la orele de dirigenţie sau alte activităţi extraşcolare; 
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- numărul mare de activităţi curriculare şi extracurriculare la care au participat elevii; 

- aplicarea chestionarelor privind stilurile de învăţare sau de autocunoaştere; 

- aplicarea chestionarelor OSP; 

- constituirea bazei de date privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii; 

Puncte slabe: 

- nu toate cadrele didactice depun eforturi în activitatea de informare, consiliere şi orientare 

profesională a elevilor;  

- număr mic de părinţi care menţin legătura permanentă cu şcoala; 

 

2.2.5 Calificări şi curriculum 

Oferta educaţională a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte cuprinde, în anul şcolar 

2019-2020, 3 niveluri educaţionale: liceu tehnologic de zi şi seral, învățământ profesional cu durata de 3 

ani, învăţământ postliceal cu durata de 2 ani. În cadrul fiecărui nivel educaţional se oferă calificări specifice 

domeniilor de pregătire. 

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi 
fiecărui nivel de studiu şi curriculum de dezvoltare locală. Curriculumul în dezvoltare locala constituie oferta 
curriculară specifică fiecărei unităţi de învăţământ, menită a facilita adecvarea rezultatelor învăţării la 
nevoile locale ale pieţei forţei de muncă. Prin aceasta ofertă curriculară, se asigură cadrul pentru realizarea 
unei instruiri care să permită, în contextul tehnologic oferit de întreprinderile de la nivel local, formarea în 
totalitate a competenţelor descrise în Standardele de pregatire profesionala.  

Modulele de CDL sunt elaborate la nivelul unitatii de învatamânt în colaborare cu întreprinderile 
partenere ale scolii. La nivelul unitatii de învatamânt, CDL este avizat de responsabilul ariei curri-culare 
Tehnologii si Consiliul de administratie al scolii. CDL se înainteaza spre avizare Comitetului Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social si spre aprobare Inspectoratului scolar judetean. 

Conţinutul curriculum-ului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se elaborează de 
colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care se pregătesc elevii. 

Oferta CDL 2019-2020 
Liceu tehnologic 

- clasa a IX-a – Electric – „Componente și circuite de curent continuu-lucrări practice” 
- clasa a X-a – Electric – „Aparate și circuite electrice de curent alternativ-lucrări practice” 
- clasa a XI-a – Mecanică – „Tehnici de măsurare în domeniul auto” 
- clasa a XI-a – Mecanică – „Tehnici de măsurare în domeniul auto” 
- clasa a XII-a – Mecanică – „Planificarea întreținerii mijloacelor de transport” 
- clasa a XII-a – Electric – „Organizarea intervențiilor asupra  automobilului” 
- clasa a XII-a seral – Electric – „Circuite electrice și electronice ale automobilului” 
- clasa a XII-a seral – Construcții, instalații și lucrări publice – „Calculul cantităților de lucrări în 

construcții” 
- clasa a XIII-a seral – Construcții, instalații și lucrări publice – „Calcul și măsurători în instalații” 

Învățământ profesional de 3 ani 
- clasa a IX-a – Mecanică / Mecanic auto – „Transmisia automobilului-lucrări practice” 
- clasa a IX-a – Mecanică / Tinichigiu vopsitor auto – „Operații tehnologice utilizate în structuri 

mecanice-lucrări practice” 
- clasa a IX-a – Construcții, instalații și lucrări publice / Instalator instalații tehnico-sanitare și de 

gaze – „Prelucrarea materialelor specifice domeniului de instalații” 

- clasa a X-a – Mecanică / Mecanic auto – „Diagnosticarea, întreținerea și repararea motoarelor 
automobilelor-lucrări practice” 

- clasa a X-a – Mecanică / Tinichigiu vopsitor auto – „Operații pregătitoare pentru vopsirea 
autovehiculului-lucrări practice” 

- clasa a XI-a – Mecanică / Mecanic auto – „Întreținerea și repararea transmisiei și a componentelor 
punților automobilului-lucrări practice” 

- clasa a XI-a – Mecanică / Tinichigiu vopsitor auto – „Protecția caroseriei autovehiculului-lucrări 
practice” 
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Curriculum în dezvoltarea locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori 

implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali, etc. C.D.L. este elaborat 
într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în vedere: 

- resursele locale pentru instruire (baza materială a grupului şcolar, cadru de colaborare cu agenţii 
economici); 

- cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice 
desfăşurate în zonă. 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2019-2020 a fost promovată în rândul elevilor de gimnaziu 
din judeţul Dâmboviţa. Formele şi mijloacele de promovare utilizate au fost: site web, panoul cu oferta 
şcolii de la Muzeul Județean de Istorie, pliant de prezentare a şcolii, prezentare multimedia promovată de 
echipe de elevi şi profesori în şcoli generale din judeţ (de regulă şcolile de provenienţă ale elevilor noştri), 
parteneriate cu școli gimnaziale și activități concrete cu elevii de clasa a VIII, dar şi în cadrul Târgului de 
oferte educaţionale, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în luna mai 2019.  

PUNCTE TARI: 
- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 
- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici;  
- Implicare în proiecte – Resurse umane;  
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de 

învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, manuale, 
materiale de învăţare etc.). 

PUNCTE SLABE: 
Neimplementarea unor programe comunitare al căror rezultat să îl reprezinte integrarea unor 

instrumente moderne în educaţia elevilor. 
2.2.6. Resurse materiale şi umane  
Calitatea prestaţiei didactice a fost dată de existenţa în şcoală a unui număr semnificativ de:  

- formatori locali - 6 
- metodişti - 4 
- membri în consiliul consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean - 4 

CORPUL PROFESORAL este format din 45 de cadre didactice: 

 profesori doctori – 3  

 doctorant - 1  

 cu gradul didactic I – 18  

 cu gradul didactic II – 1 

 definitiv – 4  

 debutanţi – 6 

 necalificați – 2  
 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice s-a materializat în: 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume 
cadru didactic 

Programe formare continuă 

1. Albu A.  Mariana 

- Integrarea elevilor cu dificultăţi de învăţare în clasa colaborativă / 2017 / 40 ore 
- Competenţe cheie de comunicare în limba engleză / 2017 / 24 ore 
- Metodica predării-învăţării-evaluării eficiente în învăţământul preuniversitar / 2017 / 30 
credite 

2. 
Badea  Gh. Elena-
Camelia 

- „Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene 
naționale!” / 2017 / 16 ore 

- “Competențe digitale cu resurse deschise TI&C” / mai 2018 / 90 de ore / 22 credite 
- Competenţe cheie de comunicare în limba engleză / 2018 / 24 ore 

- „Design Web pentru o școală modernă” / 2018 / 24 ore 
- „Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern managerial” / 
2019 / 15 credite 

3. Badea G. Maria 
- Proiectul „SEIF - Școala de bani” – educație financiară / 2018 / 5 ore 
- „Manager Transport rutier marfă” – conversie profesională / 2019 
- „Profesor legislație rutieră” – conversie profesională / 2019 
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4. 
Constantinescu V.  
Florica 

- Managementul educaţiei nonformale / 2017 / 15 credite 
- Inovare si schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar / 2017 / 
30 credite 
- Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitare / 2017 / 30 
credite 
- Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituții de învățământ preuniversitar 
/ 2018 / 30 credite 

5. 
Dumitrescu  P. 
Lorena 

- Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale / 
2017 / 16 ore 
- Abilitatea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic / 2019 / 
26 ore  

6. Ghiorghe Grațiela - Integrarea elevilor cu dificultăţi în clasa colaborativă / 2017 

7. Ilie   Viorica 

- Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale / 
2017/ 16 ore 
- Managementul instituţiilor de învăţământ / 2017 / 60 credite 
- Inovare si schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar / 2017 / 
30 credite 
- Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitare / 2017 / 30 
credite 
- Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituții de învățământ preuniversitar 
/ 2018 / 30 credite 

8. 
Iugulescu 
Laurențiu Mihail 

- Integrarea elevilor cu dificultăţi în clasa colaborativă / 2017 / 30 ore 
- Metodica predării – învăţării – evaluării eficiente în instituţiile de învăţământ 
preuniversitar / 2017 / 30 credite 
- Auditor intern în sectorul public / 2017 / 24 ore 

9. 
Merduș  N. 
Claudia 

- Tendinţe moderne în evaluare / 2016 / 30 ore 
- Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale / 
2017 
- Integrarea elevilor cu CES în clasa colaborativă / 2018 

10. Manea Viorica - Documente manageriale necesitate sau obligativitate / 2017 

11. 
Nicolaescu  Ileana 
Cătalina 

- Educatie nonformala-management si bune practice / 2017 
- Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale / 
2017 
- Master – Univ. Valahia, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative / 2017 
- Gestionarea resurselor umane in invatamantul preuniversitar / 2017 / 26 ore 

12. 
Pahonţu  Carmen 
Ana 

- Integrarea elevilor cu dificultăţi în clasa colaborativă / 2017/ 30 ore 
- Competente de comunicare in limba engleza / 2017 / 24 ore 
- Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale / 
2017 
- Metodica predării–învăţării-evaluării eficiente în instituţiile de învăţământ preuniversitar / 
aug-sept. 2017 / 30 credite 
- Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/2019/30 credite 

13. 
Prodan Alin-
Constantin 

- Managementul clasei / 2017 
- Prevenirea și combaterea violenței / 2017 

14. Ștefan Georgeta 
- Metodica predării–învăţării-evaluării eficiente în instituţiile de învăţământ preuniversitar 
– curs formare continuă / 2018 / 30 ore 
- Management și leadership / FSLI / 2018/ 25 credite 

15. Vîrlan Ramona 
- Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale / 2017 / 16 ore 
- Integrarea elevilor cu dificultăți de învățare în clasa colaborativă / 2017 / 40 ore 

16. Florea Marina - Gestionarea resurselor umane in invatamantul preuniversitar / 2017 / 26 ore 

 
Situaţia  încadrării cu personal didactic auxiliar calificat este următoarea: 

  Contabil şef – 1 

  Secretar  2 

  Informatician – 0,5 

  Bibliotecar – 0,5 

  Administrator – 2 

  Tehnician – 1 
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  Laborant - 1 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto este încadrat cu personal nedidactic calificat, după cum urmează: 

  Muncitori – 7 

  Îngrijitori – 6 

  Paznici – 7 
Puncte tari: 

Personalul didactic posedă calificările profesionale şi pregătirea metodică cerută de domeniile şi 
specializările prevăzute în planul de învăţământ. De asemenea, se remarcă interesul cadrelor didactice 
pentru autoperfecţionare şi introducerea metodelor noi de predare învăţare. 

 relaţia cadru didactic – elev-familie este adecvată desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
instructiv-educative; 
 personal didactic auxiliar şi nedidactic care se integrează bine în activitatea şcolii, în ridicarea 
prestigiului acesteia; 
 personal interesat să aplice cele mai noi metode de predare şi evaluare a elevilor (ICE, programe 
AEL, CADdy++Electrical, Moodle, Classroom) 
 relaţia şcoală – agent economic este fructuoasă; 
 relaţia şcoală – comunitatea locală este fructuoasă 
 consultarea elevilor, părinţilor, agenţilor economici, a bazei materiale a determinat stabilirea CDL-
urilor pentru fiecare nivel de şcolarizare având impact pozitiv asupra elevilor ţinând cont de 
promovabilitatea la aceste discipline de 100%; 
 existența terenului de sport realizat la standarde europene; 
 existența cantinei unde elevii noștri și personalul școlii pot servi masa de prânz. 
Puncte slabe: 
- existenţa unor discipline cu mai multe cadre didactice încadrate; 
- constituirea planului de învăţământ în sistem modular, determină notarea elevilor la acelaşi modul 
de către mai multe cadre didactice (inginer, maistru instructor); 
- rezultate slabe la examenul de bacalaureat; 
- înscrierea in clasa a IX-a de liceu elevilor cu note sub 5 la evaluarea națională. 

 
2.2.7 Parteneriat si colaborări 
Ca parte componentă a practicii sociale, educaţia se raportează la societate şi individ, mijlocind în 

mod specific raporturile lor, prin formarea şi integrarea individului în societate astfel încât acesta, 
descoperind experienţele, valorile şi exigenţele societăţii, să creeze el însuşi valori şi să recreeze socialul. În 
contextul asumării acestei realităţi, şcoala trebuie să construiască punţile necesare între societate şi 
individul pe care îl formează, iar proiectarea demersurilor sale în funcţie de nevoile acestora poate fi 
instrumentul cel mai eficient. 

 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte a stabilit relaţii de colaborare şi de sprijin, 
reciproc avantajoase, cu diferite segmente ale comunităţii locale.  

Cel mai important dintre parteneriate este cel realizat cu familiile elevilor, ca beneficiare indirecte a 
servicilor educaţionale şi de formare profesională oferite de şcoală. 

Alţi partenerii importanţi ai şcolii din mediul social sunt:  
Instituţiile administraţiei locale  

• Primăria Municipiului Targoviste 
• Consiliul Local Targoviste 
• Consiliul Judeţean Dambovita 

 
Direcţii, inspectorate şi agenţii guvernamentale  

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie  
• Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  
• Autoritatea de Sănătate Publică  
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
• Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

 Casa Corpului Didactic 
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 Complexul Muzeal Curtea Domnească 

 Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” 

 Complexul Turistic de Natație Târgoviște 

 Autoritatea Rutieră Română 

 Arhiepiscopia Târgoviște 
 
Segmentul partenerial cel mai semnificativ îl reprezintă cel economic. Domeniile prioritare de 

colaborare cu agenţii economici parteneri sunt: 
 - instruirea practică a elevilor;  
- orientarea profesională a elevilor;  
- monitorizarea integrării profesionale a absolvenţilor;  
- acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor de curriculum în dezvoltare locală;  
Agenții economici care asigura efectuarea instruirii practice: S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L., S.C. 

MAVEXIM, S.C. BEDA IMPEX S.R.L., S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L., S.C. SERPRO S.R.L., S.C. PROCOR S.A., 
SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L., VIO TRANSGROUP S.R.L., AUTO BEST SKODA S.R.L. 

 
În anul școlar 2019-2020 liceul nostru este implicat într-un proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul operațional Capital uman (POCU 2014-2020). Titlul proiectului este „Practică 
soluții inteligente pentru viitor”. Un grup țintă format din 20 de elevi Școala de maiștri beneficiază pe 
durata stagiului de practică de: 

- consiliere de specialitate pentru alegerea carierei  
- subvenție financiară pentru realizarea stagiului de practică 
- efectuarea instruirii practice la SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. Târgoviște. 
Durata proiectului este de 2 ani. 
 

În anul școlar 2019-2020 liceul nostru este implicat într-un Parteneriat strategic în domeniul școlar 
“Science is cool !”, Acțiunea - cheie 2, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.  

Perioada de implementare: 01.09.2019-31.08.2021 
Partenerii liceului nostru sunt:  

Italia - Liceo Scientifico Pasolini Potenza - instituție publică, liceal,  
Polonia - Primary School in Gorzyce Wielkie - instituție publică, gimnazial,  
Turcia - Bayrakli Nuri Atik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, instituție publică, liceal. 

 
Puncte tari:   
 dotarea atelierelor cu materiale didactice corespunzătoare calificărilor profesionale în domeniile  

auto și contrucții, instalații și lucrări publice; 
 existenţa a două autoturisme pentru efectuarea orelor de instruire practică în conducerea 

automobilului categoria B; 
 existenţa unui cabinet dotat corespunzător pentru informarea cadrelor didactice, pregătirea şi 

utilizarea celor mai adecvate metode de predare – învăţare – evaluare, formarea portofoliului 
profesorului (dovezi), (calculatoare, internet, imprimante, scanner, xerox, videoproiector, ecran, 
laptop, cameră video, etc); 

 existența unui spaţiu de învăţământ corespunzător unui învăţământ modern, cu laboratoare şi 
petrecerea timpului liber al elevilor cu aptitudini deosebite; 

 existența unei săli de sport adecvate și a unui teren de sport realizat la standarde europene; 
 desfăşurarea activităţii didactice la învățământ de zi într-un singur schimb; 

    
Puncte slabe 

 Lipsa unui personal de pază autorizat, jandarmi, în poligonul auto având în vedere aşezarea 
acestuia la centura oraşului Târgovişte unde persoane rău intenţionate fură şi distrug materialele 
didactice din spaţiul de învăţământ; 

 Lipsa unei delimitări prin împrejmuire a poligonului auto având în vedere că pe terenul acesta este 
drum de trecere spre groapa de gunoi a oraşului, lipsa reţelei electrice trifazate. 
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2.3 Analiza SWOT (rezumat şi matrice) 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1) Calificările de tehnician electrician electronist auto, 
tehnician transporturi, Instalator instalații tehnico-
sanitare și de gaze, Tehnician instalator pentru 
construcții sunt solicitate de piaţa muncii internă şi 
internaţională; 
 -interesul absolventilor de scoala gimnaziala pentru 
calificarile din domeniul auto, 
2) existența bazei materiale adecvată (parc auto – 
autoturisme Dacia Logan), în vederea desfășurării orelor 
de conducere auto; 
3) Personal didactic calificat; interesat de noi metode de 
predare - evaluare  
4) Colaborare eficientă cu agenţii economici 
concretizată în desfășurarea orelor de instruire practică 
și în inserția absolvenților pe piața muncii; 
5) Caracterul aplicativ al activităţilor desfăşurate cu 
elevii; 
6) Încadrarea cu personal calificat; 
7) Implicarea unității de învățământ în activități 
extracurriculare; 
8) Existența unui parteneriat cu instituții de profil 
europene prin programul Erasmus+; 
9) Dotarea cu mijloace de învățământ moderne; 
10) Calitatea managementului „echilibrat”;  
11) Existența cabinetului medical  şcolar propriu; 
12) Existența unei săli de sport adecvata și a unui teren 
de sport realizat la standarde europene. 

1) Elevii cu nivel scăzut de cunoștințe; aflati in situatii de 
risc de abandon 
2) Insuficienta resurselor financiare; 
3) Elevi aflaţi în situaţii de risc, proveniţi din grupuri 
defavorizate; dezinteresul elevilor pentru finalizarea 
studiilor 
4) Comunicare deficitara elev-părinte, părinte-profesor 
dezinteresul parintilor pentru scoala. 
5) Fondul de carte este insuficient sau depăşit în ceea ce 
priveşte literatura de specialitate pentru domeniul 
mecatronicii şi electronicii auto; 
6) încadrarea unor profesori în 2-3 şcoli ceea ce duce la 
implicarea redusă a acestora în viaţa şcolii şi a 
comunităţii. 
 
  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1) Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alți agenţi 
economici de profil în vederea inserției absolvenților pe 
piața muncii; 
2) Transformarea unității de învățământ în Colegiu 
Tehnic; 
3) Accesarea proiectelor cu finanțare europeană prin 
intermediul programelor destinate educației, dar și prin 
intermediul POR și POCU în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Târgoviște. 
 

1) Concurență din partea unor unități de învățământ cu 
profil tehnic care dispun de mijloace de învățământ și de 
bază materială specifică domeniului auto; 
2) Scăderea populației școlare; 
3) Mirajul occidentului; 
4) Situaţia financiară precară a părinților, ceea de 
determină risc de abandon școlar; 
5) Transferul cadrelor didactice titulare în alte unități de 
învățământ cu rezultate în activitate.  

 
2.4 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 
 Perfecţionarea sistemului de formare continua a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea calităţii 
învăţământului; 

 Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională; perfecţionarea ofertei 
educaţionale; 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale prin accesarea de proiecte cu finanțare europeană: crearea 
laboratorului de legislaţie şi cunoaşterea automobilului, a cabinetului de consiliere psihopedagogică; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate; 

 Participarea la programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; 

 Educaţia antreprenorială a elevilor; 

 Întreținerea spațiilor școlare interioare și exterioare; 

 Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii; 

 Funcționarea sistemului de control managerial intern. 
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Partea a III-a -  ȚINTE STRATEGICE 
 

O1.   Întărirea și promovarea spiritului de echipă și voluntariatului la nivelul elevilor și cadrelor didactice din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, până la 
finele anului școlar 2020-2021; 
O2. Creșterea cu 10% a procentului de promovabilitate și frecvență al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto,  până la sfârșitul anului școlar 2020-2021; 
O3. Creșterea cu 10% a numărului elevilor din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto care dovedesc progres școlar, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021. 

O1. Creșterea numărului de cadre didactice specializate în managementului educațional de la 4 la 8, prin participarea personalului  la cursuri și alte activități de 
profil, până la 31.08.2020; 
O2. Creșterea cu 10% a numărului de cadre didactice din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto formate în domeniul IT, prin programe de formare, până la 
sfârșitul anului școlar 2019-2020; 
O3. 30 % din personalul unității va fi instruit în domeniul asigurării calității, prin participarea personalului  la cursuri și alte activități de profil, până la sfârșitul 
anului 2019-2020. 

O1. Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 
 

O1. Creșterea cu 10% a numărului de parteneriate ale școlii cu instituții similare din țară și străinătate, până la sfârșitul anului școlar 2020-2021; 
O2. Creșterea cu 30% a numărului de cadre didactice din unitate informate și implicate în proiecte europene on-line sau Erasmus+, până la sfârșitul anului 
școlar 2019-2020; 
O3. Sporirea prestigiului Liceului Tehnologic de Transporturi Auto la nivelul comunității prin promovarea lunară on-line și în mass media a tuturor proiectelor 
implementate de școală, până la sfârșitul anului școlar 2019-2020. 
 

 

Ţinta strategică 1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie de calitate pentru toţi elevii şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. 
 

Ţinta strategică 2. Transformarea şcolii într-o organizaţie care încurajează dezvoltarea profesională și promovează performanța  cadrelor didactice. 

Ţinta strategică 3. Creșterea gradului de inserție a absolventilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 
 
 prin dezvoltarea de parteneriate pe plan local si international. 
 
 
Ţinta strategică 4. Creșterea numărului de proiecte locale, naționale și europene cu finanțare extrabugetară. 
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OPȚIUNI STRATEGICE 
 

 

Nivel  Opţiuni strategice Argument 

Dezvoltare 
curriculară 

Implicarea elevilor din familii defavorizate în programe de 
învățare remedială / obținerea performanței în funcție de 
particularitățile lor de vârstă, individuale și de necesitațile 
familiale. 
Diminuarea absenteismului în rândul elevilor care fac parte din 
grupurile vulnerabile. 

O parte dintre copiii proveniți din familii defavorizate au rezultate 
la învățătură mai slabe decât restul elevilor; prin urmare, au o mai 
mare nevoie să fie prezenți la școala și să fie ajutați să ajungă la 
nivelul celorlalți. 

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Stimularea cadrelor didactice pentru implicarea în programe de 
sprijin suplimentar pentru copiii proveniți din familii defavorizate. 
Implicarea cadrelor didactice în programe de formare cu tematică 
privind asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație 
pentru copiii aflați în grupuri vulnerabile. 

Dezvoltarea resurselor umane este o verigă esenţială în orice 
activitate, mai ales în acelea care se referă la elevii care au nevoie  
de sprijin și înțelegere. 

Atragerea de resurse 
financiare şi 

dezvoltarea bazei 
materiale 

Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniul IT și 
cel al instruirii practice. 

Baza materială a şcolii este element determinant în nsusţinerea 
unui demers didactic calitativ, indiferent de natura lui. 

Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Materializarea posiblităților oferite de proiectele cu finanțare din 
fonduri europene pentru informarea cadrelor didactice cu privire 
la metodele și mijloacele didactice utilizate în alte unități de 
învătământ în ceea ce privește egalitate de șanse și accesul la 
educație a copiilor proveniți din grupuri vulnerabile. 

Schimburile de bune practici sunt printre cele mai utile metode de 
formare a cadrelor didactice.  

 
 
 
 

Ţinta strategică 1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie de calitate pentru toţi elevii şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii 
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Nivel  Opţiuni strategice Argument 

Dezvoltare curriculară Utilizarea platformelor educaționale online în procesul 
instructiv-educativ. 

Suntem în secolul informatizării iar cadrele didactice trebuie să fie 
în pas cu noile tehnologii.  

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Formarea cadrelor didactice în vederea accesării platformelor 
educaționale online și a utilizării acestora în procesul instructiv-
educativ; 
Creșterea numărului de cadre didactice specializate în 
managementul educațional și asigurarea calității prin 
participarea personalului la cursuri și alte activități de profil. 

Suntem în secolul informatizării şi al calităţii globale, iar şcoala 
trebuie să-şi subordoneze activitatea acestei tendinţe globale. 

Atragerea de resurse 
financiare şi 
dezvoltarea bazei 
materiale 

Atragere de fonduri pentru programele de formare în domeniul 
IT, al managementului educațional și asigurarea calității. 

În lipsa acestor fonduri va fi greu să realizăm formarea în domeniile 
respective. 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 

Identificarea de parteneri educaționali pentru realizarea unor 
proiecte/programe de formare în managementul educațional și 
asigurarea calității. 

Existenţa convenţiilor de colaborare cu partenerii din comunitatea 
locală sau europeanăşi experienţa acumulată prin participarea la 
proiecte de finanţare sunt premise favorizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ţinta strategică 2. Transformarea şcolii într-o organizaţie care încurajează dezvoltarea profesională și promovează performanța  cadrelor didactice 
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Nivel  Opţiuni strategice Argument 

Dezvoltare 
curriculară 

Participarea informată a agenților economici de profil la 
luarea deciziilor privind elaborarea CDL-urilor. 
 

În toate situaţiile în care agenții economici interacţionează cu 
reprezentanţii şcolii este subliniată necesitatea implicării mai 
active a acestora în exprimarea unor opinii şi îmbunătăţirea  
desfăşurării procesului decizional in şcoala. 

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Identificarea unor persoane resursă din rândul agenților 
economici care să reprezinte modele în ceea ce privește 
formarea profesională, conform unei strategii clare de 
lucru. 

Implicarea agenților economic ca persoană resursă in 
procesul instructiv-educativ este esenţială pentru creşterea 
calităţii actului educativ. 

Atragerea de 
resurse 
financiare şi 
dezvoltarea bazei 
materiale 

Constituirea unei baze materiale / dotări moderne, 
gestionată de unitatea școlară. 

O bază materială modernă creează premisele creșterii 
atractivității școlii. 

Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

Colaborarea cu AJOFM Dâmbovița, cu agenții economici 
de profil, reprezentarea organizaţiei în structuri/reţele 
locale/naţionale etc. 

Legătura cu comunitatea și conștientizarea rolului educației 
tinerilor – viitori cetățeni-este factor de succes în procesul 
instructiv-educativ modern. 

Ţinta strategică 3.  

Creșterea gradului de inserție a absolventilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 
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Nivel  Opţiuni strategice Argument 

Dezvoltare 
curriculară 

Creșterea eficienței actului instructiv educativ prin 
experiențe câștigate în schimburi de bună practică. 
 

Prin comparație cu ceea se face in alte școli, îți poți aprecia 
școala la valoarea reală. 

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Informarea  și formarea cadrelor didactice cu privire la 
posibilitățile de implicare și implementare a proiectelor 
europene. 

Proiectele europene nu pot fi caștigate și implementate 
decât dacă ești bine pregătit în domeniu și cu implicarea 
profesorilor de limbi străine din cadrul școlii. 

Atragerea de 
resurse 
financiare şi 
dezvoltarea bazei 
materiale 

Creșterea numărului de parteneriate cu agenții economici 
și cu Administrația locală pentru a spori dimensiunea 
antreprenorială a școlii. 

Agenții economici  
Administrația locală sunt cei mai importanti parteneri care 
pot sprijini finanțarea extrabugetară a școlii. 

Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

Creșterea încrederii partenerilor în posibilitățile școlii prin 
promovarea proiectelor/programelor în care este 
implicată unitatea școlară în rândul părinților și al 
reprezentanților comunității locale. 

Imaginea bună a școlii în comunitate sporește șansele ca 
partenerii să ni se alăture în efortul de  atingere a țintelor. 

Ţinta strategică 4. 
Creșterea numărului de proiecte locale, naționale și europene cu finanțare extrabugetară. 
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 REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 

 întărirea și promovarea spiritului de echipă și a voluntariatului la nivelul elevilor și cadrelor didactice; 

 procentajul promovabilității și cel  al frecvenței crescut cu cel putin 10%; 

 cel puțin 10% din numărul elevilor din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto vor dovedi progres școlar; 

 opt cadre didactice specializate în domeniul managementului educațional; 

 cel puțin 10% din numărul de cadre didactice vor fi  formate în domeniul IT (în  accesarea platformelor educaționale online și a utilizării 

acestora în procesul instructiv-educativ); 

 30% din personalul unității va fi instruit în domeniul asigurării calității; 

 în cel puțin 20% din numărul de lecții vor fi  utilizate echipamentele IT; 

 cantină reutilată; 

 cu cel puțin 10% mai multe parteneriate ale școlii cu instituții similare din țară și străinătate; 

 30% din numărul de cadre didactice vor fi informate și implicate în proiecte europene online sau Erasmus+; 

 prestigiul școlii la nivel de comunitate va crește. 
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Planul operațional 
anul școlar 2019-2020 

 
Obiectiv:  Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie 

Indicator de 
performanta: 

 Imbunatatirea procentului de promovabilitate cu cel putin 5% față de anul școlar precedent; 
 Imbunatatirea procentului frecvenței cu cel putin 10% față de anul școlar precedent. 

Context: Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară este limitat, în principal, de constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi 
din familii defavorizate din punct de vedere economic) și de dezinteres din partea familiilor elevilor sau chiar al elevilor pentru finalizarea învățământului obligatoriu și/ 
sau continuarea studiilor.  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Orizont de 
timp 

Responsabili 
Parteneri: 

 
Sursa de 
finanțare 

Indicatori de 
performanţa 

Instrumente 
de evaluare 

1. Alcătuirea unei „Hărți a riscului 
educațional”prin  realizarea de studii 
şi analize privind: 
- identificarea elevilor care prezintă 

riscul abandonului şcolar  
- motivele abandonului de către 

elevi, pe medii de rezidenţă şi 
etnii.  

- prezentarea concluziilor reieşite 
din analiză, factorilor de decizie 

 Lista nominală a elevilor care 
prezintă riscul de abandon și 
stabilirea motivelor (probleme 
materiale şi financiare, 
dezinteres, lipsa supravegherii 
părinţilor, etc.)  
Diseminarea informațiilor în 
întâlniri cu părinții, 
reprezentanți ai Primăriei, 
Poliției de proximitate.  

Sfârșitul 
sem. I 
2019-2020 
 

Director, 
Consilier 
școlar, diriginți 

Direcția  de 
Asistență 
socială 
/Primărie. 
 Poliția de 
proximitate 

Buget 
local 

 
Monitorizarea 
elevilor cu risc 
de abandon 

 
Alcătuirea 
hărții 
riscului 
educațional 

2. Elaborarea unor programe 
coerente de consiliere 
psihopedagogică şi informare a 
elevilor şi părinţilor. 

Număr de programe de 
consiliere, cu detalierea 
participanţilor. 
 

Iunie 2020 

Consilier 
școlar, 
Consilier 
școlar 

CJRAE  
ISJ Dâmbovița 

Surse 
proprii 

Reducerea 
absenteismu-
lui cu cel putin 
10% 

Participarea 
elevilor și 
părinților la 
intâlniri de 
consiliere 

3. Monitorizarea prezenţei la 
programul şcolar al elevilor  

Reducerea numărului de 
absenţe nemotivate 
(statisticul de sfârșit de 

 
Decembrie 
2019 

Director 
Consilier 
școlar 

Comitetul de 
părinţi 

Surse 
proprii 

Integrarea 
elevilor în 
învățămantul de 

Fișe de 
monitorizare 

Ţinta strategică 1. Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie de calitate pentru toţi elevii şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii 
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sem./an școlar, note la purtare 
>7) 

Iunie 2020 
 

Diriginții  zi și recuperarea 
decalajelor la 
invățătură 

4. Formarea cadrelor didactice 
pentru a lucra cu elevii din medii 
dezavantajate (etnii, CES).  
 

Număr de cadre didactice 
formate pentru a lucra cu 
elevii din medii dezavantajate  
Programe de formare a 
cadrelor didactice pentru CES.  
Elaborarea „Planurilor de 
invatare personalizata” 

Decembrie
2019 
Iunie 2020 

Responsabil 
formare 
continuă, 
cadre 
didactice  

CCD 
Dâmbovița/ 
alți furnizori 
acreditați de 
formare 

Bugetul 
unitatii/sur
se proprii 

Numărul 
cadrelor 
didactice 
inscrise la 
programe de 
formare 
continuă  

 
Intocmirea 
programelor 
PIP 

5. Cuprinderea tuturor elevilor din 
învăţământul 
obligatoriu într-o formă de educaţie 
extracurriculară  

 90% din elevii unității 
participanți  la activități 
extracurriculare.  
Integrarea elevilor cu 
probleme. Acceptarea 
diversității, multiculturalității 
de către toți factorii implicați 

Permanent 

Responsabil 
comisia 
diriginţilor. 
Profesorii 
diriginţi 

Comitetul de 
părinţi 
Primăria 

Bugetul 
unitatii/sur
se proprii 

Tabele de 
prezenţă 

Fișe de 
monitorizare 

 

   
Obiectiv:  Creşterea calităţii demersului didactic prin adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem modern de formare profesională. 

Indicator: 
 Participarea tuturor cadrelor didactice  la cel puţin o formă de perfecţionare 
Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul programelor de formare de către cel puţin 85 % din numărul cadrelor didactice 

Context: Utilizarea  metodele de instruire tradiţionale (când elevul are un rol pasiv, fiind un receptor al informaţiei) la care  se adaugă metode moderne bazate pe 
concepte pedagogice noi şi mijloace de învaţământ avansate (softuri educationale, simulatoare, tehnologii informationale etc.). Elevul trebuie determinat să participe 
activ la procesul de predare-învățare-evaluare. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

 
Sursa de 
finanțare 

Indicatori de 
performanţa 

Instrumente 
de evaluare 

1. Participare la programe de 
formare continuă pentru utilizarea 
metodelor de învăţare centrată pe 
elev, a instrumentelor moderne de 

Participarea a cel puţin 85% 
din cadrele didactice ale şcolii 
la programe de formare 
(utilizarea softurilor 

Iunie 2020 

Directori 
Comisia de  
Formare 
continuă  

CCD 
Dâmbovița 
ISJ Dâmbovița 
Consiliul local 

Buget local 

Utilizarea 
platformelor 
educaționale 

Numărul 
orelor 
desfășurate in 
laboratorul 

Ţinta strategică 2. 
Transformarea şcolii într-o organizaţie care încurajează dezvoltarea profesională și promovează performanța  cadrelor didactice 
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evaluare, integrarea TIC  în 
activitatea didactică 

educaționale) 
 

Cadrele 
didactice 

informatică 

2 . Elaborarea unui program al 
activităților metodice la nivelul 
unității bazate pe lecţii 
demonstrative cu aplicarea 
metodelor învăţării centrate pe elev 
şi activ – participative 

Nr. de ore demonstrative/ 
catedră (min. 1 pe semestru). 
 

Iunie 2020 

Responsabil 
Comisia de  
Formare 
continuă 

 CCD 
Dâmbovița 
ISJ Dâmbovița 

Surse 
proprii 

Nr. de cadre 
didactice care 
participă la 
activităţi 
formative 

Fișa de analiză a 
documentelor 

 

3. Participarea personalului didactic 
la activităţi de formare continuă în 
domeniul managementului 
educaţional, asigurării calității si 
accesarea platformelor educaționale 
online 

Creșterea cu 5% a numărului 
de cadre didactice din cadrul 
Liceului  Tehnologic de 
Transporturi Auto , formate în 
domeniul IT, prin programe de 
formare, accesarea 
platformelor educaționale 

Anul școlar 
2019-2020 

Comisia de  
Formare 
continuă 
Comisii 
metodice 

CCD 
Dâmbovița 
ISJ Dâmbovița 
Furnizori de 
programe de 
formare 
continuă 
interni / 
externi 

Bugetul 
unității 

Utilizarea 
platformelor 
educaționale 

Tabelul de 
prezență 

Certificate/ 
Adeverințe 

4. Promovarea de parteneriate 
pentru asigurarea participării 
cadrelor didactice din IPT la stagii de 
formare în colaborare cu agenții 
economici 

  Nr. de parteneriate 
Nr. de cadre didactice 
participante la stagii de 
formare 

Anul școlar 
2019-2020 

Comisia de  
Formare 
continuă 
Comisia 
metodică 
„Tehnologii” 

Agenți 
economici 
ISJ Dâmbovița 

Bugetul 
unității 
 

Nr. Cadrelor 
didactice 
participante 

Evidența 
parteneriatelor 
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Obiectiv:  Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii 

Indicator: 
Creșterea cu 10 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor școlii, până în 2021 (scăderea ratei şomajului în rândul absolvenţilor) 
Adaptarea ofertei la țintele PLAI stabilite în concordanță cu cererea previzionată a pieței muncii 

Contex: Pe plan local s-a constatat existenţa unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic și o 
diminuare a ofertei locurilor de muncă, ceea ce determină un grad redus de inserţie socio-profesională a absolvenţilor. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

 
Sursa de 
finanțare 

Indicatori de 
performanţa 

Instrumente 
de evaluare 

1. Actualizarea anuală a PAS 
PAS actualizat în concordanță 
cu cerințele pieței muncii 

Octombrie 
2019 

Comisia de 
elaborare si 
monitorizare 
PAS 

ISJ  Dâmbovița 
CLDPS 

Fonduri 
proprii 

Actualizare 
PAS potrivit 
datelor 
furnizate de 
PLAI, PRAI 

Raport de 
monitorizare 
PAS 

2. Realizarea unui studiu care sa 
investigheze: 
- cererea calificărilor necesare pe 
piața muncii  
-gradul de satisfacție a agenților 
economici față de formarea 
profesională inițială furnizată de 
școală 

Studiu care va cuprinde minim 
15 chestionare relevante 
privind cererea calificărilor; 
minim 10 operatori economici 
chestionați referitor la gradul 
de satisfacție față de formarea 
profesională furnizata de 
scoala 

Ianuarie 
2020 

Director,  
CEAC 
Responsabil 
catedră 
instruire 
practică 

Agenți 
economici 
AJOFM  
Dâmbovița 
ISJ  
Dâmbovița 

Fonduri 
proprii 

Inseția cu 
10% a 
absolvențilo
r pe piața 
muncii 

Chestionare 
Contracte de 
practică 

3. Fundamentarea planului de 
şcolarizare pentru  învăţământul 
profesional şi tehnic pe analiza 
mediului extern (piața muncii) și pe 
informațiile obținute de AJOFM 

Plan de scolarizare realizat 
100%. Situații statistice cu cele 
mai căutate meserii de pe 
piața muncii (informatii 
pertinente de la AJOFM) 

Decembrie 
2019 

Director 
Responsabil 
arie 
curriculară 
Tehnologii 

ISJ Dâmbovița 
Ag. economici 
Consiliul Local 
AJOFM 
Dâmbovița 

Bugetul 
unității 

Realizarea 
claselor prin 
planul de 
școlarizare 

Plan de 
fundamentar
e documentat 
cu cerințele 
pieței muncii 

4. Promovarea ofertei școlii în 
rândul absolvenților învățământului 
gimnazial și al familiilor acestora. 
Atragerea elevilor spre calificările 
identificate la nivel local ca 

Broșuri, pliante, distribuite 
elevilor de gimnaziu. 
Film de prezentare a școlii, 
articole în presă, spoturi TV 
pentru informarea familiilor. 

Aprilie - 
Mai 2020 

Directori 
Consilier 
educativ 
Consiliul de 
curriculum 

Școlile 
gimnaziale 
din județul 
Dâmbovița 

Costuri 
necesare 
realizării 
materialelor 
promoționale, 

 
Atragerea 
elevilor în 
invășământ
ul tehnic 

Procese-
verbale de la 
prezentarile 
ofertei solare 
in scolile 

Ţinta strategică 3.   Creșterea gradului de inserție a absolventilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 

 
 
. 
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priorități. Implicarea personalului in 
orientarea profesională a tinerilor. 

Caravane de popularizare transportului gimnaziale, 
Realizarea de 
activități 
comune liceu-
școli generale 

5. Informarea elevilor și a familiilor 
acestora cu privire la condiţiile 
cerute de agenţii economici pt. 
ocuparea locurilor de muncă. 

Întâlniri între ag. economici-
familii- eleviii din clasele 
terminale, pt. informarea 
privind viziunea asupra muncii 
în proporție (90% din numărul 
de absolvenți informați). 

2019 - 2020 

Consilierul 
educativ şi 
cadrele 
didactice 

AJOFM, 
Agenţi 
economici 

 

 
Înscrierea 
elevilor in 
clasa a IX-a 

Participarea 
echipelor la 
ședințele 
organizate cu 
părinții la 
școlile 
generale 
pentru 
prezentarea 
școlii 

6. Monitorizarea inserţiei pe piaţa 
muncii a absolvenţilor  
 

Aplicarea procedurii 
operaționale privind 
monitorizarea absolvenților. 
Baze de date privind 
absolvenţii școlii. 50% din 
absolvenţi să fie integraţi pe 
piaţa muncii. 

Septembrie 
2019 

Directorul 
scolii 
Secretariatul 
scolii 
Dirigintii 
claselor 
terminale 

ISJ Dâmbovița 
AJOFM 
Dâmbovița 

Fonduri 
proprii 
Sponsorizări 

 
10% dintre 
absovenți 
înregistrați 
pe piața 
muncii 

 
Completarea 
registrului 
privind 
inserția 
absolvenților 
pe piața 
muncii 

7. Reconversia cadrelor didactice 
prin studii universitare, 
postuniversitare, masterate 

Număr de cadre didactice 
participante 

2019 - 2020 

Responsabilul 
comisiei de 
perfecţionare 
Cadre 
didactice 

ISJ  Dâmbovița 
Universităţi 

Fonduri 
proprii 
 

2% dintre 
cadrele 
didactice 
participante 
la programe 
de 
reconversie 

Certificate 
Adeverinte 
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Obiectiv:  
Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere/ implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor europene cu finanţare 
nerambursabilă 

Indicator: 

Participarea la diverse reuniuni de informare, cursuri de formare a unui  număr de cel  puţin 2  cadre didactice interesate,  până  la sfârşitul anului  
 Realizarea unor parteneriate între şcoli, autorităţi locale, ONG-uri, firme private etc. în vederea elaborării/implementării unor proiecte prin programe 
europene,  
Implicarea în proiecte europene 

Contex: Programele europene POCU, Erasmus  + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de proiecte, oferind elevilor şansa de a se 
dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Termen 
Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

 
Sursa de 
finanțare 

Indicatori de 
performanţa 

Instrumente 
de evaluare 

1. Participarea la reuniuni de 
informare - formare pe tema 
managementului de proiect în 
scopul accesării programelor 
europene 

Informarea corectă a  
cadrelor didactice în  
legătură cu posibilităţile de  
 finanţare a proiectelor 
europene 

Ianuarie 
2020 

 
Directori 
Responsabil 
proiecte 
comunitare 
 

ISJ Dâmbovița 
ANPCDEFP 

 
Bugetul 
unității 

Informarea / 
formarea  unui  
număr de cel  
puţin 3 cadre 
didactice 

Adeverințe 

 
2. Formarea echipelor de cadre 
didactice competente să scrie 
proiecte şi să acceseze fondurile 
europene nerambursabile. 

Cadrele didactice se implică în 
realizarea de proiecte 
europene 
 

Ianuarie 
2020 

 
Directori 
Responsabil 
proiecte 
comunitare 
 

 
ISJ Dâmbovița 

Fonduri 
proprii 

Constituirea 
echipelor 

Lista 
persoanelor cu 
competenţe în 
acest domeniu 

3. Elaborarea unor  
propuneri/aplicaţii de solicitare de 
granturi în cadrul diverselor 
programe de finanţare. 

Obținerea finanțării 
 

În funcţie de 
Apelurile la 
propuneri de 
proiecte 

Directori 
Responsabil 
proiecte 
comunitare 
 

ISJ Dâmbovița 
Erasmus + 
 

Bugetul 
Programelor 
 

Numărul de  
proiecte, 
cereri de 
finanţare. 

Baza de date/ 
Portofoliul de 
proiecte 
 

Ţinta strategică 4.   Creșterea numărului de proiecte locale, naționale și europene cu finanțare extrabugetară 
 

. 
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4. Participare la derularea de 
proiecte POCU 
 

Promovarea imaginii instituției 
 

Pe 
parcursul 
anului 

Directori 
Responsabil 
proiecte 
comunitare 

ISJ Dâmbovița 
ONG-uri 
Primaria 
Municipiului 
Târgoviște 
 

Bugetul 
Programelor 
 
 

Numărul de  
proiecte 

Contracte/ 
Adeverințe 
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Planul de dezvoltare profesională a personalului 
 
- Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic (inspectii speciale, examene grade 

didactice, etc.) 

- Formarea continua generala corelata cu evaluarea personalului: grade didactice, cursuri 

organizate de ISJ si MEN, alte institutii acreditate pentru formarea continua. 

- Asigurarea calitatii procesului de formare continua prin activitatile metodico–stiintifice si 

psihopedagocice realizate la nivelul catedrelor si comisiilor metodice 

- Monitorizarea activitatilor metodice si psihopedagogice la nivelul cercurilor pedagogice pe 

discipline 

- Analiza in Consiliul de administratie a activitatii de formare si perfectionare 

- Participarea la programe de formare continua in managementul educational si informarea la 

zi in domeniu 

 
Planul de parteneriat al școlii 
 
- Eficientizarea activităţii Comisiei pentru parteneriate şi proiecte; 

- Asigurarea pentru elevii şi profesorii şcolii a posibilităţilor de cunoaştere a unor ţări 

europene; 

- Facilitarea accesului la comunicare cu elevi şi profesori din alte ţări; 

- Obţinerea de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene; 

- Dezvoltarea colaborării şcolii cu familiile elevilor; 

- Îmbunătăţirea comunicării personalului didactic cu părinţii elevilor; 

- Sensibilizarea părinţilor şi a partenerilor sociali faţă de nevoile şcolii; 

- Îmbunătăţirea comunicării dintre copii şi părinţi. 
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Partea a IV-a - Consultare, monitorizare şi evaluare 

 
4.1  Organizarea procesului de consultare, monitorizare și evaluare a planului de acţiune al şcolii 

ACTIVITATEA COORDONATOR 
PERSOANE 
IMPLICATE 

TERMEN 

1. Programarea întâlnirilor membrilor 
personalului în vederea sprijinirii 
elaborării planului – întâlniri la nivelul 
întregii şcoli şi la nivelul echipelor de 
lucru, reanalizarea raportului de 
monitorizare externă 
 

2. Identificarea factorilor interesaţi de către 
echipa  de management superior  
 
 

3. Cercetare de birou  şi analiză privind piaţa 
muncii 
 
 

4. Întâlnire/activitate cu tot personalul  – 
“Ce încercăm să obţinem” 
 

5. Înaintarea cifrelor iniţiale privind numărul 
elevilor, domeniile la CDL 
 

6. Instruirea personalului privind modelul de 
autoevaluare  
 
 

7. Echipele de lucru realizează o 
autoevaluare a propriilor activităţi 
concentrându-se asupra calităţii predării 
şi învăţării  
 

8. Organizarea de întâlniri cu angajatorii 
locali, AJOFM,  CLDPS, consorţiul local  
pentru a face cercetări privind nevoile de 
competenţe la nivel local – întâlnirile se 
vor concentra pe aceste agenţii în ceea ce 
priveşte angajatorii  
 
 

9.  Formularea obiectivelor şi a ţintelor  
 
 
 
 

10. Analiza problemelor care constituie 
punctul de plecare pentru formularea 
obiectivelor şi stabilirea acţiunilor pentru 
depăşirea acestor probleme  
 

Directori 
 
 
 
 
 
 
Directori 
 
 
 
Directori 
 
 
 
Directori 
 
 
Directori 
 
 
Coordonatorul CEAC 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice/comisiilor 
de lucru 
 
Directori 
 
 
 
 
 
 
 
Directori 
 
 
 
 
Directori 
 
 
 
 

Directori 
 
 
 
 
 
 
Directori şi 
Consiliul de 
Administraţie  
 
Membrii 
comisiilor de 
lucru 
 
Tot personalul  
 
 
Inspectorii 
 
 
Tot personalul  
 
 
 
Echipele de 
curriculum  
 
 
 
Angajatori locali  
AJOFM 
ONG-uri  
Poliţia şi alţi 
angajatori din 
administraţia 
publică  
 
Cadrele 
didactice, 
diriginţii şi 
consilierii 
 
Inspectorii  de 
specialitate    
Toţi managerii  
Şefii comisiilor 
de lucru 

Octombrie  
 
 
 
 
 
 
Până la 13 
martie 
 
 
27 martie 
 
 
 
3 aprilie 
 
 
24 aprilie 
 
 
Până la 
sfârşitul lui 
martie 
 
Până la 27 
martie 
 
 
 
Până la 30 
aprilie 
 
 
 
 
 
 
4 mai 
 
 
 
 
4 mai 
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11. Analiza acţiunilor privind 

echipamentele/clădirile  
 
 
 
 

12. Scrierea elementelor componente ale 
planului pe măsura elaborării acestora  
 
 

13. Consultarea  

 
Şefii de catedre,  
 
 
 
 
 
Directori 
 
 
 
Directori 
 

 
Consiliul de 
administraţie al 
şcolii, 
inspectorii, tot 
personalul  
 
Echipa 
manageriala 
 
 
Consiliul 
profesoral 

 
4 mai 
 
 
 
 
 
22 mai 
 
 
 
22 mai  

 
 

4.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 
  
 Colectivul de întocmire a Planului de Acțiune al Școlii s-a ocupat de actualizarea PAS 2019-2025. 

Pentru fiecare obiectiv din PAS au fost identificaţi indicatorii relevanţi care să informeze în legătură cu 

progresul înregistrat conform planului de acţiune. Au fost completate machetele. Au fost analizate priorităţile şi 

obiectivele de către echipa de întocmire PAS şi a fost realizat planul operaţional 2019-2020, s-a realizat revizuirea 

datelor din PAS 2019-2025. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

 

 
 

V. G L O S A R 
 
 
 
 

- A.J.O.F.M. – Agenţia Judeţeană de Orientare a Forţei de Muncă 

- A.C.R.  – Automobil Club Român 

- D.J.S.P. – Direcţia Judeţeană de Statistică şi Planificare 

- C.A.E.N. – Codul Activităţilor din Economia Naţională 

- I.S.J.  – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

- C.C.D.  – Camera de Comerţ Dâmboviţa sau Casa Corpului Didactic 

- C.L.C.  – Consiliu Local de Dezvoltare 

- I.C.E.  – Învăţarea Centrată pe elev 

- S.P.P.  – Standarde de Pregătire Profesională 

- C.D.L.  – Curriculum de Dezvoltare Locală 

- O.S.P.  – Orientare şcolară şi Profesională 

- C.N.D.I.P.T.  – Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 
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ANEXE 

 

 

 
Anexa 1 - Date generale despre unităţile de învăţământ profesional şi tehnic - Anul şcolar 2019 -

2020 - învăţământ de zi/seral/postliceală 
Anexa 2 - Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat - Anul şcolar 2019 – 2020 

-  învățământ de zi 
Anexa 3  
Anexa 3.1.  Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ 
Anexa 3.2. Utilizarea echipamentelor 
Anexa 3.3. Condiţii de învăţare 
Anexa 3.4. Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT 
Anexa 3.5. Acţiuni orientare şi consiliere 
Anexa 3.6. Anexa cabinete de orientare 
Anexa 3.7. Formarea profesorilor 
Anexa 3.8. Formarea adulţilor 
Anexa 3.9. Date demografice 
Anexa 4- Pierderi cohortă 
Anexa 5- Cauzele pierderilor înregistrate 
Anexa 6- Rata de promovare pe domenii 
Anexa 7- Rata abandonului şcolar 
Anexa 8- A. Evoluţia ratei de succes la examenul de Bacalaureat 
                 B. Evoluţia rezultatelor la examenul de certificare a competenţelor profesionale 
Anexa 9- Cheltuieli publice pe elev 
Anexa 10- Nr. elevi/cadru didactic 
Anexa 11- Ponderea personalului didactic calificat in TVET 
Anexa 12- Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2017-2018 
Anexa 13- Harta parteneriatului 
Anexa 14- Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic 
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ANEXE  

 
 

ANEXA 1.  
DATE GENERALE DESPRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI/SERAL/POSTLICEALĂ 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii 

 

Mediul 
Urban/Rural 

Adresa 
 

Telefon 
 

Fax 
 

e-mail instituție 
Pagina web 
a instituției 

Funcția 
director, 
director 
adjunct 

Numele și 
prenumele 

directorului, 
directorului 

adjunct 

Telefon 
director, 
director 
adjunct 

e-mail director 

Observații 

1. Liceul 
Tehnologic 

de 
Transporturi 

Auto 

Urban Târgoviște, 
str. I. E. 

Florescu, 
Nr. 18 

0372716575,  0245211092 gstatargoviste81ro 

@yahoo.com 
www.ltta.ro profesor Nicolaescu 

Ileana-
Cătălina 

0768868665 v_nicolaescu 
@yahoo.com 
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ANEXA 2.  
SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT   

Anul şcolar 2019 – 2020  
 ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI ȘI SERAL 

 
Nr. 
crt. 

Clasa Filiera/ domeniul Profilul Calificarea Efectiv elevi 

1 IX A ELECTRIC Tehnic  26 

2 X A ELECTRIC Tehnic  19 

3 XI A MECANICĂ Tehnic Tehnician transporturi 30 

4 XII A 
ELECTRIC / 
MECANICĂ 

Tehnic 
Tehnician electrician electronist auto / 
Tehnician transporturi 

30 

5 IX Bpr MECANICĂ Tehnic Mecanic auto 23 

6 IX Cpr MECANICĂ Tehnic Tinichigiu vopsitor auto 22 

7 X Bpr MECANICĂ Tehnic Mecanic auto 23 

8 X Cpr MECANICĂ Tehnic Tinichigiu vopsitor auto 22 

9 XI Bpr MECANICĂ Tehnic Mecanic auto 17 

10 XI Cpr MECANICĂ Tehnic Tinichigiu vopsitor auto 18 

11 IX A Seral ELECTRIC Tehnic  28 

12 X A Seral ELECTRIC Tehnic  35 

13 XI A Seral 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Tehnician instalator lucrări publice 21 

14 XI B Seral MECANICĂ Tehnic Tehnician mecatronist 37 

15 XII A Seral 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Tehnician instalator lucrări publice 32 

16 XII B Seral ELECTRIC Tehnic Tehnician electrician electronist auto 22 

17 XIII A seral 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Tehnician instalator pentru construcții 24 

18 XIII B seral 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Tehnician instalator pentru construcții 23 

19 I MI 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Maistru instalator în construcții 29 

20 II MC 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic Maistru instalator în construcții 30 

21 II MI 
CONSTRUCȚII, 
INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 
Tehnic 

Maistru construcții civile, industriale și 
agricole 

21 
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ANEXA 3.  
Anexa 3.1. ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

Total, nivele de învăţământ, 
sexe, medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/
2019 

2019/ 
2020 

Total populaţie şcolară, din 
care: 

538 513 535 544 498 482 463 379 373 384 388 597 534 532 

- pe sexe 
masculin 520 499 525 536 494 478 457 373 368 274 381 489 437 419 

feminin 18 14 10 8 4 4 6 6 5 10 7 108 97 113 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor 

Total din 
localitatea 
unde este 
situată şcoala 

122 103 124 88 76 70 49 55 54 56 58 70 163 119 

Total din alte 
localităţi 

398 410 411 456 422 412 414 324 319 328 330 527 372 409 

Total din urban - - - 10 83 10 26 8 11 13 14 70 26 27 

Total din  rural 398 410 411 446 339 402 388 316 308 315 316 457 346 382 

total liceu Tehnologic ruta 
directă, din care: 

195 186 171 298 357 482 435 323 259 195 173 123 125 105 

- pe sexe 
masculin 183 179 168 295 356 478 429 317 254 191 170 123 124 95 

feminin 12 7 3 3 1 4 6 6 5 4 3 0 1 10 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

34 30 52 42 61 70 45 50 43 27 25 26 22 15 

Total din alte 
localităţi 

149 156 119 256 296 412 26 273 216 168 148 97 103 90 

Total din urban - - - 1 4 10 - 6 4 9 9 15 4 2 

Total din  rural 149 156 119 255 292 402 364 267 212 159 139 82 99 88 

total în cl. IX şi X, XI pr din 
care: 

213 187 186 93 - - 28 56 111 166 189 199 150 125 

- pe sexe 
masculin 210 183 183 92 - - 28 56 111  188 184 144 121 

 feminin 3 5 3 1 - - - - - 1 1 15 6 4 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

41 32 33 15 - - 4 5 11 23 23 35 54 19 

Total din alte 169 155 153 78 - - 24 51 100 143 122 164 96 102 
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localităţi 

Total din urban - - - 7 - - - 2 4 4 5 35 8 5 

Total din  rural 169 155 153 71 - - 24 49 96 139 117 129 88 97 

total liceu Tehnologic ruta 
directă - seral, din care: 

- - - - - - - - - 25 26 208 204 222 

- pe sexe 
masculin - - - - - - - - - 20 22 146 118 128 

feminin - - - - - - - - - 5 4 62 86 94 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

- - - - - - - - - 10 10 83 55 56 

Total din alte 
localităţi 

- - - - - - - - - 15 16 125 159 166 

Total din urban - - - - - - - - - - - 83 15 18 

Total din  rural - - - - - - - - - 15 16 42 124 148 

total  Școală postliceală, din 
care: 

- - - - - - - - - - - 48 23 29 

 
masculin - - - - - - - - - - - 40 18 27 

feminin - - - - - - - - - - - 8 5 2 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

- - - - - - - - - - - 12 11 6 

Total din alte 
localităţi 

- - - - - - - - - - - 36 12 23 

Total din urban - - - - - - - - - - - 5 1 2 

Total din  rural - - - - - - - - - - - 31 11 21 

total  Școală de maiștri, din 
care: 

- - - - - - - - - - - - 60 51 

- pe sexe 
masculin - - - - - - - - - - - - 53 48 

feminin - - - - - - - - - - - - 7 3 

- după 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

- - - - - - - - - - - - 26 23 

Total din alte 
localităţi 

- - - - - - - - - - - - 34 28 

Total din urban - - - - - - - - - - - - 0 0 

Total din  rural - - - - - - - - - - - - 34 28 
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Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT - Liceul Tehnologic „Nicolae Mihăescu”  

 
 

 
Total,  nivele de învăţământ, sexe, medii de 

rezidenţă 

Anul scolar  

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

Total populaţie şcolară, din care: 771 869 862 896 805 717 406 436 400 385 

     -pe sexe 
masculin 676 610 568 568 507 275 275 300 285 284 

feminin 193 252 237 237 210 131 131 136 115 101 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

592 580 513 513 337 199 199 203 177 167 

Total din alte localităţi 277 282 292 292 380 207 207 233 233 218 

Total din urban 12 10 30 30 24 199 199 0 200 188 

Total din  rural 265 272 262 262 356 207 207 233 200 197 

Total liceu tehnologic, zi 
Total Scoala profesionala 

360 315 323 398 290 240 287 88 
69 
31 

39 
48 

    -pe sexe 

masculin liceu 
masculin profesionala 

221 217 200 200 156 185 185 33 
50 
19 

23 
16 

feminin liceu 
feminin profesionala 

94 106 90 90 84 102 102 55 
19 
12 

22 
16 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

210 235 192 192 138 125 125 53 55 60 

Total din alte localităţi 105 88 98 98 102 162 162 35 14 27 

Total din urban 5 0 8 8 4 125 125 0 55 60 

Total din  rural 100 88 90 90 98 162 162 35 14 27 

Total în clasa a XII-a, a XIII-a, din care: 47 102 137 219 305 304 30 0 0 19 

    -pe sexe 
masculin 87 98 211 211 215 16 16 0 0 14 

                                                       
feminin 

15 39 94 94 89 14 14 0 0 5 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor 

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

0 32 91 92 215 406 18 0 0 14 

Total din alte localităţi 0 15 11 45 90 275 12 0 0 5 

Total din urban 0 0 0 10 10 18 18 0 0 14 
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Total din  rural 15 11 45 80 80 12 12 0 0 5 

Total în învăţământul postliceal şi de maiştri, 
din care: 

 0 91 63 63 47 51 97 105 102 

    -pe sexe 
masculin 0 76 53 46 46 48 48 84 80 77 

 feminin 0 15 10 1 1 3 3 13 21 25 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

0 75 52 19 19 40 40 51 51 48 

Total din alte localităţi 0 16 11 28 28 11 11 46 54 54 

Total din urban 0 4 3 4 4 40 40 0 55 51 

Total din  rural 0 12 8 24 24 11 11 46 50 51 

Total liceu vocational  75 48 43 34 20 20 18 30 0 

    -pe sexe 
masculin 55 37 40 19 19 18 18 15 25 0 

                                     feminin 20 11 3 1 1 2 2 3 5 0 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 

70 41 35 11 11 6 6 12 12 0 

Total din alte localităţi 5 7 8 9 9 14 14 6 18 0 

Total din urban 0 0 0 0 0 6 6 0 12 0 

Total din  rural 5 7 8 9 9 14 14 6 18 0 

                 NOTĂ: Situaţia şcolarizării în unitatea IPT se va realiza pentru fiecare formă de învăţământ: zi, seral, frecvenţă redusă, în tabele separate.  
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Anexa 3.2. Utilizarea echipamentelor 

Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste  

Utilizarea echipamentelor 
 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea Domeniul de 
pregătire 

căruia în sunt 
destinate 

echipamentele  

Echipamente 
achiziţionate  

Utilizarea echipamentelor Observaţii 

Echipamentele 
sunt 
înregistrate în 
inventarul 
şcolii  (DA/NU) 

Vizibilitatea 
programului 
de dotare este 
asigurată 
   (DA/NU) 

Programul 
de dotare 
este 
popularizat 
(DA/NU) 

Echipamentele 
sunt instalate şi 
utilizate 
corespunzător 
(DA/NU) 

Personalul a fost 
instruit pentru 
utilitarea 
echipamentelor  
(DA/NU) 

Liceul 
Tehnologic 
de 
Transporturi 
Auto 
Targoviste 

Targoviste 

Electric 

Echipament 
didactic, pregatire 
de baza: instalatii 
electrice și 
automatizări 

DA DA DA DA DA 

lectii 
demonstrative, 
laborator si 
atelier 

Mecanica 
Echipament 
didactic, pregatire 
de baza: mecanic 

DA DA DA DA DA 
Exemple de 
bune practici 

Constructii, 
Instalatii si 
lucrari publice 

Echipament 
didactic, pregatire 
de baza: 
constructii, 
instalatii 

DA DA DA DA DA 

Exemple de 
bune practici 

(1) Pentru laboratoare sunt înscrise disciplinele (ex. Informatică) 
(2) Denumirea generală a lotului cu care a fost dotată şcoala (echipamente didactice pregătire de bază: electricitate şi electornică, echipamente didactice pregătire de specialitate: 

mecanic auto,   echipamente TIC, etc.) 
(3) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele neînregistrării 
(4) La rubrica Observaţii se vor exemplifica modalităţile de bază folosite 
(5) La rubrica Observaţii se vor numi principalele acţiuni întreprinse 
(6) Se pot ataşa raportului evidenţe de utilizare, dacă există 

(7) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele nerealizării instruirii persoanelor care le utilizează 
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Anexa 3.3. 

Condiţii de învăţare 
 

Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 

 
CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA  ÎPT 

 
A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 
 

Unitatea 
şcolară  

Localitatea 

Mediul de 
rezidenţă  
(Urban / 

Rural) 

Autorizaţii de funcţionare 2019/2020 1)  
(DA/NU) 

Dacă s-a realizat evaluarea riscului la 
locul de muncă în şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi  

Observaţii 

      
Rampe de 

acces 
(DA/NU) 

Grupuri 
sanitare 
adaptate 
(DA/NU) 

Liceul 
Tehnologic 
de 
Transporturi 
Auto 
Targoviste 

Targoviste  Urban 

Autorizatie sanitara de functionare nr 
10291/23.IX.2017 pentru: scoala, ateliere, 
cantina, sala de sport, laborator chimie 
Certificat de conformitate nr 13044/02.X.2019 

DA DA DA   

 
NOTĂ 
1) Se trec toate autorizaţiile de funcţionare: sanitară, PSI, ISCIR, etc.şi situaţia obţinerii acestora pentru anul şcolar monitorizat. În cazul în care şcoala nu are 
autorizaţia sanitară de funcţionare la rubrica observaţii se menţionează motivul. 
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B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

 

 

Unitatea şcolară Localitatea 

Domeniul de 
formare 

profesională/ 
profilul 1) 

Dotare minimă necesară în raport cu cerinţele 
standarului de pregătire profesională 2)  

(DA/NU) 

Ateliere şi laboratoare la nivelul 
standardelor moderne de pregătire 3) 

(DA/NU) 
Observaţii 4) 

Liceul Tehnologic 
de Transporturi 
Auto Targoviste 

Targoviste  

Electric 
DA DA  

Mecanică DA DA  

Constructii 
instalatii si 
lucrari publice 

DA DA  

 
NOTĂ 
1) Se înscriu pe rânduri separate pentru fiecare domeniele de formare profesională (la ŞAM/an de completare), respectiv profilele (la liceul tehnologic) din oferta şcolii în ordinea din HG privind 
Nomenclatorul calificărilor în vigoare. 
2) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil dacă şcoala dispune de atelierele şi laboratoarele necesare cel puţin la nivelul minim de dotare în raport cu SPP.  
3) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil în parte dacă atelierele şi laboratoarele asigură condiţii de pregătire (amenajare + echipare) la nivelul standardelor 
actuale în domeniu. 
4) În situaţia în care şcoala a fost cuprinsă într-un program de investiţii în ultimii 5 ani, se menţionează numele programului (ex. Phare TVET, Program MECT-campusuri şcolare, Program MECT 
pentru ŞAM, etc.) pentru fiecare domeniu/profil care a fost inclus în programul respectiv. 
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Anexa 3.4.  

Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT 
 

Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 

 
PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA ŞCOLARĂ* 

 
 

Nr. 
crt.  

Unitatea şcolară  Anul reabilitării1) Programul prin care a fost/va fi reabilitată2) 
 

1. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste NU NU  

 
*Vor fi consemnate programele de reabilitate realizate începând cu anul 2005. 
 
NOTA 
1) Se trece anul în care a fost reabilitată sau anul estimat cînd va fi reabilitată pentru unităţile şcolare cuprinse în Programe aprobate sau în curs de 
derulare. 
2) Se vor trece: Program Phare TVET 2001-2003, Program Phare TVET 2004-2006, Program Guvernamental pt dezvoltarea Campusurilor şcolare, Program 
Guvernamental pt dezvoltarea SAM, Alte programe (se menţionează care, de ex: Program finanţat de Consiliul local) 
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Anexa 3.5. 

Acţiuni orientare şi consiliere 
 

Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 

 
Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră  

 

Unitatea 
şcolară 

Acţiuni de orientare şi consiliere 
profesională (denumirea acţiunii)  

(1) 

Cine a organizat 
(2) 

Agenţi economici 
implicaţi  

(3) 

Alţi parteneri 
implicaţi  

(4) 
Grup ţintă Scop 

Observaţii  
(5) 

Liceul  
Tehnologic de 
Transporturi 
Auto 
Targoviste 

Program de activitati de consiliere de 
grup care au vizat autocunoasterea si 
dezvoltarea personala la clasele         
a IX-a - a XI-a 

Consilierul scolar   
Elevii claselor  

a IX-XI 
  

„Cariera mea” 
„Planul carierei mele” 
„Calitati apreciate de angajator” 
„Cum fac fata la interviu” 

Comisia 
diriginților 

 

S.C. RAIMAN 
CAPUCINO SRL, 

S.C.BEDA IMPEX SRL, 
S.C. MAVEXIM S.R.L. 

AJOFM 
Dambovita 

Elevii claselor 
terminale 

Formarea unei opinii 
privind cariera 

 

Consilierea pentru orientarea scolara 
si profesionala 

Comisia 
diriginților 

Consilierul scolar 
- 

I.S.J. 
Dambovita 

Elevii claselor  
a X-a, a XI-a, a XII-a 

Dezvoltarea abilitatilor 
de informare scolara si 

profesionala 
 

„ZIlele portilor deschise” 
Diriginții claselor 

terminale 
- 

Universitatea 
Valahia 

Targoviste 

Elevii claselor  
a XII-a si a XIII-a 

Prezentarea ofertei 
Universitatii Valahia 

 

NOTĂ:  
1. Se menţionează exemple relevante de acţiuni de orientare şi consiliere derulate la nivel de reţea şcolară precum şi cele organizate direct de către şcoală  (ex.: târguri de joburi pentru 
absolvenţi, târg de oferte educaţionale, ziua porţilor deschise, exemple de alte acţiuni tematice organizate de şcolă singură sau în colaborare cu partenerii sociali în scopul orientări 
carierei etc.) 
Se utilizeaz rând separat pentru fiecare acţiune de orientare şi consiliere derulată. 
2. Se menţionează denumirea instituţiei care a organizat acţiunea.  

3. (3), (4) Pentru fiecare dintre acţiunile de orientare şi consiliere derulate în parteneriat se menţionează denumirea agenţilor economici, respectiv a altor parteneri implicaţi. 
4. (5) Se menţionează dacă acţiunea a fost organizată la nivelul şcolii sau la nivel de reţea şcolară şi alte informaţii relevante. 
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Anexa 3.6. 

Anexa cabinete de orientare 
 
Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 
 

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare 
 

Nr. crt.  Unitatea şcolară1  

Unitatea şcolară 
dispune de cabinet 
de orientare şcoară 

(DA/NU) 

Unitatea şcolară etse 
arondată altei unităţi 
şcolare cu cabinet de 

orientare şcolară 
(DA/NU) 

Observaţii1) 

1 
Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto Targoviste 
DA NU  

 
1) După caz, se va completa cu menţiunea:  "cabinet înfiinţat în anul şcolar 2009"  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 

 

 
Anexa 3.7. 

Formarea profesorilor 
Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 

A. Formarea iniţială a cadrelor didactice 2019-2020 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea 

Cadre didactice (1) 
Din care: 

Obs 

Profesori Maiştrii instructori 

Nr. total 
cadre 

didactice 

Nr. 
cadre 

didactice 
calificate 

Nr. cadre 
didactice 

necalificate 

Procentul 
cadrelor 
didactice 
calificate 

Nr. total 
profesori 

Nr. 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
profesori 

necalificaţi 

Procent 
profesori 
calificaţi 

Nr. total 
maiştrii 

Nr. 
maiştrii 
calificaţi 

Nr. maiştrii 
necalificaţi 

Procent 
maiştrii 
calificaţi 

Liceul 
Tehnologic de 
Transporturi 

Auto 
Targoviste 

Targoviste 35 33 2 94,29% 29 29 0 94.29% 6 4 2 33.33%  

NOTĂ:  (1) Evidenţele vor cuprinde TOATE cadrele didactice indiferent de numărul orelor din încadrare. Calitatea de cadru didactic calificat se stabileşte conform prevederilor 
Centralizatorului. 

 
B. Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice 2019-2020 

 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea 

Nr. total 
de cadre 
didactice 
calificate 

Numărul cadrelor pe nivel de calificare 

Observ
aţii 

Absolvent 
al unei 

instituţii în 
domeniul 

postului (*) 

Definiti
vat 

Grad 
II 

Grad I 

A două 
instituţie 

de 
învăţământ 

superior 
absolvită 

Absolvent 
cursuri 

postuniversit
are 

Masterat în 
domeniul 

specializării 
sau în 

domeniul 
educaţiei 

Masterat 
în alte 

domenii 

Doctorat în 
domeniul 

specializării 
sau în 

domeniul 
educaţiei 

Doctorat  în 
alte 

domenii 

Liceul 
Tehnologic 

de 
Transporturi 

Auto 
Targoviste 

Targoviste 35 33 4 1 18 3 8 6 0 3 0  

NOTĂ:   (*) După caz, pentru maştri instructori, respectiv profesori. 
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C. Formare continuă a cadrelor didactice 

2018-2019 
 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea 
Nr. total 
de cadre 
didactice 

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă 

Observaţii 
(5) 

Activităţi 
metodice (1) 

Sesiuni 
ştiinţifice 

(2) 

Stagii de 
informare 
ştiinţifică 

(3) 

Cursuri de 
perfecţionare 

(4) 
Definitivat 

Grad 
II 

Grad  
I 

Cursuri 
postuniversitare 

Masterat Doctorat 

Liceul 
Tehnologic 

de 
Transporturi 

Auto 
Targoviste 

Targoviste 35 

Activitati 
demonstrative 

in cadrul 
cercurilor 
metodice 

Exemple de 
buna practica 

8 1 15 0 0 2 0 1 0  

 
 
NOTĂ: 

(1) Activităţi metodice organizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupuri de unităţi de învăţământ pe teme de specialitate sau în domeniul educaţiei. 
(2) Sesiuni ştiinţifice (conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicări) organizate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţionale. 
(3) Stagii de informare ştiinţifică în domeniul specializării sau educaţional realizate de departamentele universitare de profil sau de centrele de perfecţionare nominalizate de MECTS. 
(4) Cursuri de perfecţionare realizate în cadrul perfecţionării periodice, la cinci ani, a cadrelor didactice.  
(5) Se vor prezenta cauzele particulare a cadrelor didactice care nu participă la formarea continuă.  
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Anexa 3.8. 

Formarea adulţilor 
 

Regiunea: Sud Muntenia 
Judeţul: Dambovita 
Unitatea IPT: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste 
 

Programe de formare profesioanală a adulţilor autorizate CNFPA derulate de către unitatea şcolară 
 

Denumirea unităţii 
şcolare 

Unitatea şcolară 
este autorizată 
CNFPA (DA/NU) 

Nr. programe 
autorizate 

Calificări/ programe 
autorizate 

Număr 
participanţi 

Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto 

Targoviste 
NU 0 0 0 

TOTAL  

Sursa: Datele furnizate de unitatea şcolară şi verificate pe site-ul CNFPA, Registrul furnizori autorizaţi, situaţia la data de 
13.X.2016 

Alte programe de educaţie a adulţilor autorizate până în prezent*  

Denumirea 
unităţii şcolare 

Nr. programe 
derulate 

Denumirea programului 
Număr 

participanţi 

Liceul Tehnologic 
de Transporturi 
Auto 

NU  0 

 TOTAL       

*Exemplu de astfel de program: CISCO. etc. 
Sursa: Datele furnizate de unitatea şcolară reflectă situaţia la data de 13.X.2016. validată de ISJ/ISMB.  

Programe de a 2-a şansă derulate în anul şcolar  

Denumirea 
unităţii şcolare 

Nr. 
programe 
derulate 

Denumirea 
programului 

Nr. 
participanţi 

Tipul programului (cu 
profesionalizare sau fără) 

 Liceul Tehnologic 
de Transporturi 
Auto 

NU    

 TOTAL         

Sursa: Datele furnizate de unitatea şcolară reflectă situaţia la data de ............... validată de ISJ/ISMB.
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Anexa 3.9.  

Date demografice 
 

Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII –a 
 

Judeţ, Localitate 
ANUL 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judetul….                

Localitatea1 …….                

Localitatea2 …….                

 

Sursa: ISJ/ISMB  

1) Localitatea în care este situată şcoala 

2) Celelalte localităţi, evidenţiate distinct, care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor 
  

Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala la data de 1 iulie 2019 pe grupe de varsta 
 

Judeţul, 
Localitatea 

Total, masculin, 
feminin, urban, 
rural 

Pondere 

Ponderi pe grupe de vârstă 

0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

Peste 
65 
ani 

Judeţul 
Dambovita 

Total, din care:        

Masculin        

Feminin        

Urban, din care:        

Masculin        

Feminin        

Rural, din care:        

Masculin        

Feminin        

Localitatea 
Targoviste 

Total, din care:  14,7 5,5 5,8 7,4 50,4 16,2 

Masculin        

Feminin        

Localitatea…. 

Total, din care:        

Masculin        

Feminin        

 
Sursa: INS, baza de date TEMPO-online 
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ANEXA 4. 
 

PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ – liceu zi 
 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2007- 
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

LTTA+ 
LTNM 

2017-
2018 

2018-
2019 

Înscrişi in cl a IX-a 
Liceu Tehnologic 

56 31 180 129 184 118 88 55 38 39 24 23 

Absolvenţi liceu 
Tehnologic 

42 44 43 44 26 95 71 88 47 44+15 33 38 

TOTAL PIERDERI 
IN LICEU 
TEHNOLOGIC 

15 16 17 12 158 23 17 - 30 37+52 22 - 

% PIERDERI IN 
LICEU 
TEHNOLOGIC 

35.71 36.36 10.20 21.43 14,13 19,50 19,31 - 13,76 
10+10,

5 
40 - 

 
PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ – școală profesională 

 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 
LTTA+LTNM 

2016-2017 
LTTA+ LTNM 

2017-2018 2018- 2019 

Înscrişi in cl a IX-a 
școală profesională 

56 56+28 84+28 68+30 48 57 

Absolvenţi Școală 
profesională 

  27 47+12 59 40 

TOTAL PIERDERI IN 
Școală profesională 

  29 25 39 58 

% PIERDERI IN 
Școală profesională 

  51,78 29,76 39,79 59,18 

 
PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ – liceu seral 

 

Criteriul ANUL ŞCOLAR 

 2013-2014 2014-2015 
2015-2016 

LTNM 
2016-2017 

LTNM 
2017-2018 

2018- 
2019 

Înscrişi in cl a IX-a 
liceu seral 

33 28 32 30 30 28 

Absolvenţi liceu 
seral 

  16 29 39 34 

TOTAL PIERDERI IN 
liceu seral 

  12 1 +6 +6 

% PIERDERI IN 
 liceu seral 

  42,86 3,33 0 0 
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PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ – Școală postliceală 
 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

 2014-2015 
2015-2016 

LTNM 
2016-2017 

LTNM 
2017-
2018 

2018-
2019 

Înscrişi in  
Anul I școală 
postliceală 

63 29 30 28 60 

Absolvenţi 
școală 
postliceală 

 33 28 13 14 

TOTAL 
PIERDERI IN 
școală 
postliceală 

 30 1 17 14 

% PIERDERI IN 
școală 
postliceală 

 52,38 3,44 56,66 50 

 
ANEXA 5. 

 

CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ 
LA SFÂRŞITUL ANULUI 2018-2019 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* (nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN LICEU 
TEHNOLOGIC - ZI 
 3 

abandon şcolar 0 

repetenţie 5 

transfer în altă unitate de învăţământ 0 

exmatriculare 8 

(alte situaţii)**  2 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* (nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 
 3 

abandon şcolar 0 

repetenţie 36 

transfer în altă unitate de învăţământ 0 

exmatriculare 0 

(alte situaţii)**  0 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* (nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN LICEU 
TEHNOLOGIC - SERAL 
 3 

abandon şcolar 0 

repetenţie 5 

transfer în altă unitate de învăţământ 0 

exmatriculare 46 

(alte situaţii)**  1 
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Criteriul 
Total 

pierderi* (nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
ȘCOALA POSTLICEALĂ 
 3 

abandon şcolar 0 

repetenţie 1 

transfer în altă unitate de învăţământ 0 

exmatriculare 15 

(alte situaţii)**  1 

 
 

ANEXA 6. 
Rata de promovare (Școala profesională) 

Domeniul de formare profesională MECANIC 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018- 
2019 

a IX-a 

Total şcoală    95,54% 82,14% 70,5% 68,75% 77.44% 

masculin    95,54% 80,95% 70,5% 66,67% 77.44% 

feminin    - 1,19% - 2,08% - 

a X-a 

Total şcoală  100% 100% 96,43% 90,74% 87,67% 79,63% 73.68% 

masculin  100% 100% 96,43% 90,74% 87,67% 79,63% 71.05% 

feminin  - - - - - - 2.63% 

a XI-a  

Total şcoală   100% 96,43% 96,43% 98% 81,25% 71.43% 

masculin   100% 96,43% 96,43% 98% 81,25% 71.43% 

feminin   - - - - - - 

 
Domeniul de formare profesională CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

a IX-a 

Total şcoală 70,5% - - 

masculin 70,5% - - 

feminin - - - 

a X-a 

Total şcoală 87,67% 53.32% - 

masculin 87,67% 26.66% - 

feminin - 26.66% - 

a XI-a  

Total şcoală 98% 52.94% 81.81% 

masculin 98% 35.29% 45.45% 

feminin - 17.65% 36.36% 

 
Rata de promovare la Școală postliceală și Școală de maiștri 

 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Anul I 

Total şcoală 66,10 66,66 60,71 85 

masculin 78,57 73,08 66,67 75 

feminin 35,29 25 42,86 10 

Anul II 

Total şcoală 76,74 58,33 65 60.87 

masculin 75,68 59,52 68,42 43.48 

feminin 83,33 50 0 17.39 
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Rata de promovare la liceu seral, profilul tehnologic 

Clasa  
  

Criteriul 
  

ANUL ŞCOLAR 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

a IX-a 

Total şcoală 65,63 50 36,67 39.28 

masculin 65 42,86 23,53 54.54 

feminin 66,67 56,25 53,85 45.45 

a X-a 

Total şcoală 76,67 60,61 91,43 68.96 

masculin 57,14 57,14 80 50 

feminin 93,75 66,67 100 55 

a XI-a  

Total şcoală 46,43 64,41 53,57 79.68 

masculin 36,59 58,82 42,86 54.90 

feminin 60 72 71,43 45.09 

a XII-a  

Total şcoală 64,58 68,75 82,93 74.05 

masculin 64,86 14,29 78,26 53.12 

feminin 63,64 81,82 88,89 46.87 

a XIII-a  

Total şcoală 53,33 69,05 84,78 77.27 

masculin 40,91 62,5 82,35 58.82 

feminin 87,5 90 91,67 44.12 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL TEHNOLOGIC - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto   

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

a IX-a 

Total şcoală 88.68 87.72 93.54 80.57 71.77 80.43 72.88 75 74,54 84 87 91.67 82.61 

masculin 85.40 87.72 93.54 80.57 70.97 79.89 72.04 75 74,54 84 87 91.67 82.61 

feminin 3.28 - - - 0.80 0.54 0.84 0 0 0 - - - 

 urban*              

rural*              

a X-a 

Total şcoală 91.07 100 87.5 92.86 88.55 88 92,10 94,83 95,34 81,39 87 94.28 95.83 

masculin 91.07 95.65 87.5 92.86 88.55 87 91,23 89,66 93,02 81,39 87 94.28 91.67 

feminin - 4.35 - - - 1 0,87 5,17 2,32 - - - 4.16 

 urban*              

rural*              

a XI-a  Total şcoală 97.78 92.00 89.58 93.75 100 84.21 80,68 89,52 75,75 84,21 84 89.13 78.38 
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masculin 97.69 92.00 85.42 93.75 100 84.21 79,55 88,57 71,21 76,31 84 89.13 78.38 

feminin 0.09 - 4.16 - - - 1,13 0,95 4,54 7,9 - - - 

 urban*              

rural*              

a XII-a 

Total şcoală 87.18 90.63 95.74 97.92 95.55 100 100 94,37 91,49 95,91 82 94.44 92.68 

masculin 87.13 83.74 95.74 91.67 95.55 100 100 92,96 90,43 91,83 81,99 94.44 92.68 

feminin 0.05 6.89 - 6.25 - - - 1,41 1,06 4,08 0,01 - - 

 urban*              

rural*            „  

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

PROFILUL Tehnologic  - Liecul Tehnologic „Nicolae Mihăescu” 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

a IX-a  
Liceul și Șc. 

profesională 

Total şcoală 82.14 80.39 97.02 83.87 78,25 48,27 

masculin 75.47 76.92 100 77.15 38,88 75,87 

feminin 93.54 91.66 91.30 92.86 73,33 24,13 

urban** 92.59 81.81 98.60 78.45 68,2 55.20 

rural** 63.33 80.00 68.50 82.15 54,5 44,80 

a X-a 
Liceul și Șc. 

profesională 

Total şcoală 91.66 91.42 82.40 73.33 85,71 94,11 

masculin 90 87.80 65.20 69.50 93,75 70,58 

feminin 100 96.55 100 74.85 66,66 29,42 

urban** 94.11 93.47 42.50 65.36 43,2 51,90 

rural** 85.71 87.50 59.61 87.80 33,7 48,10 

a XI-a  
Liceul și Șc. 

profesională 

Total şcoală 92.85 85.36 82.35 97.06 94,44 80,95 

masculin 92.30 84.84 66.66 87.65 100 47,62 

feminin 100 87.50 85.71 81.12 88,88 52,38 

urban** 90.90 84.00 100 85.78 86,8 60,45 
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rural** 100 87.50 40 88.15 88,35 39,55 

a XII – a  
a XIII – a seral 

Total şcoală 96.50 97.26 80.31 90.80 86,21 75 

masculin 96.61 96.37 76.92 89.10 90,9 81,25 

feminin 96.26 98.00 85.71 91.15 75 18,75 

urban** 99.01 98.39 97.70 85.78 84,78 63,50 

rural** 92.85 99.94 42.50 84.93 87,63 36,50 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 

 
ANEXA 7.  
 RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL  LICEAL TEHNOLOGIC 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/ 
2017 

2017/
2018 

2018/ 
2019 

Total 
şcoală 

7,45 8,62 7,80 8,41 8,57 5,46 6,01 9,09 5,29 2,32 3,21 0 0 0 

masculin 7,45 7,76 7.80 8.41 8.57 5.21 5.81 8,78 5,29 2,32 3,21 0 0 0 

feminin - 0.86 - - - 0.25 0.20 0,31 - - - - - - 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ȘCOALA PROFESIONALĂ 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2012/  
2013 

2013/  
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Total şcoală 0 0 0 3,01 0 0 0 

masculin 0 0 0 3,01 0 0 0 

feminin - - - - - 0 0 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA Liceu tehnologic seral 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

   
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Total şcoală    0 0 0 0 

masculin    0 0 0 0 

feminin    0 0 0 0 

 
 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ȘCOALA POSTICEALĂ 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

   
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Total şcoală    0 0 0 0 

masculin    0 0 0 0 

feminin    0 0 0 0 
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ANEXA 8. 
EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2007/2018 

A. RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

B
A

C
A

LA
U

R
EA

T
 

Absolvenţi 

Total promovaţi 53 98 26 89 48 116 67 88 47 42 73 72 

- pe sexe 
masculin 48 96 26 88 47 116 66 87 45 42 62 60 

feminin 5 2 - 1 1 - 1 1 2 - 11 12 

  - după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este situată 
şcoala 

            

din alte localităţi, din care:             

urban             

rural             

Promovaţi la 
examenul de  
bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 53 89 25 5 6 7 0 7 2 4 0 0 

- pe sexe 
masculin 48 87 23 5 6 7 0 7 2 4 0 0 

feminin 5 2 2 - - - 0 0 - - 0 0 

  - după mediul 
de rezidenţă 

alelevilor 

din localitatea unde este situată 
şcoala 

            

din alte localităţi, din care:             

  
urban             

rural             

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100 90.82 30.86 5.61 15.39 9,21 0 16,28 13,33 11 0 0 

- pe sexe 
masculin 90.57 88.57 28.39 5.61 15.39 9,21 0 16,28 13,33 11 0 0 

feminin 9.43 2.25 2.47 - - - 0 - 0 - 0 0 

  

din localitatea unde este situată 
şcoala 

            

din alte localităţi, din care:             

urban             

rural             
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – Liceul Tehnologic „Nicolae Mihăescu” 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2011 - 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

B
A

C
A

LA
U

R
EA

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 100 54 162 104 115 87 

Pe sexe 
masculin 66 41 106 67 71 49 

feminin 34 13 56 37 44 38 

După 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

85 40 122 55 70 57 

din alte localităţi, din care: 15 14 40 49 45 30 

urban 0 0 3 4 2 - 

rural 15 14 37 45 43 30 

Promovaţi la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 63 41 35 12 7 7 

Pe sexe 
masculin 41 32 24 6 2 3 

feminin 22 9 11 6 5 4 

După 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

53 35 26 5 3 4 

din alte localităţi, din care: 10 6 9 7 4 3 

urban 0 0 2 1 0 - 

rural 10 6 7 6 4 3 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 63 75.92 21.60 13.50 11.66 8,04 

Pe sexe 
masculin 62.12 78.04 22.64 8.96 8 6,12 

feminin 64.70 69.23  19.64 16.21 14.28 10,53 

După 
mediul de 
rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea unde este 
situată şcoala 

62.35 87.5  21.31 9.09 12.50 13,33 

din alte localităţi, din care: 66.66 42.85  22.5 14.28 10.52 10 

urban 0 0  66.66 2.04 0 - 

         rural 66.66 42.83  18.91 12.24 10.52 10 
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/
2019 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

R
E 

A
 C

O
M

P
ET

EN
ŢE

LO
R

 P
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 53 98 26 89 48 116 67 88 47 69 73 72 

- pe sexe 
masculin 48 89 79 88 47 118 66 87 45 69 62 60 

   feminin 5 1 2 1 1 - 1 1 2 - 11 12 

- după mediul de 
rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea unde 
este situată şcoala         

    

din alte localităţi, din 
care:         

    

urban             

      rural             

Însciși la examenul de 
certificare 
competenţe liceu 

Total înscriși, din care: 53 98 26 89 48 111 66 88 44 68 57 68 

- pe sexe 
masculin 48 89 79 88 47 111 65 87 42 68 51 61 

   feminin 5 1 2 1 1 - 1 1 2 - 6 7 

- după mediul de 
rezidenţă al 
elevilor 

din localitatea unde 
este situată şcoala 

            

din alte localităţi, din 
care: 

            

urban             

      rural             

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 
competenţe liceu 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 53 90 81 89 48 111 66 88 44 68 57 68 

- pe sexe 
masculin 48 89 79 88 47 111 65 87 42 68 51 61 

     feminin 5 1 2 1 1 - 1 1 2 - 6 7 

- după mediul de 
rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala         

    

din alte localităţi, din 
care:         

    

urban             

      rural             

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 
competenţe liceu 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100 100 100 100 100 100 98,51 100 93,61 100 100 100 

- pe sexe 
masculin 90.37 98.89 97.54 98.85 97.92 100 97,01 98,86 95,45 100 89,47 98.7 

     feminin 9.43 1.11 2.46 1.15 2.08 - 1,50 1,14 4,54 - 10,53 10.30 

  - după mediul de 
rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala 

            

din alte localităţi, din 
care: 

            

urban             

        rural             
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2017/ 2018 2018/2019 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

R
E 

A
 

C
O

M
P

ET
EN

ŢE
LO

R
 P

R
O

FE
SI

O
A

N
LE

 n
iv

e
l 

3
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 60 41 

- pe sexe 
masculin 51 36 

   feminin 9 5 

Însciși la examenul de certificare 
competenţe nivel 3 

Total înscriși, din care: 59 41 

- pe sexe 
masculin 50 36 

   feminin 9 5 

Promovaţi la examenul de certificare 
competenţe nivel 3 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 58 40 

- pe sexe 
masculin 49 35 

     feminin 9 5 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la 
examenul de certificare competenţe  
nivel 3 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 98,31 100 

- pe sexe 
masculin 84,48 85.72 

     feminin 13.83 14.28 

 
EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2017/ 2018 2018/2019 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

R
E 

A
 

C
O

M
P

ET
EN

ŢE
LO

R
 P

R
O

FE
SI

O
A

N
LE

 n
iv

e
l 5

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 13 14 

- pe sexe 
masculin 11 11 

   feminin 2 3 

Însciși la examenul de certificare 
competenţe nivel 5 

Total înscriși, din care: 13 8 

- pe sexe 
masculin 11 5 

   feminin 2 3 

Promovaţi la examenul de certificare 
competenţe nivel 5 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 13 8 

- pe sexe 
masculin 11 5 

     feminin 2 3 

Ponderea absolvenţilor promovaţi la 
examenul de certificare competenţe  
nivel 5 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100 100 

- pe sexe 
masculin 84.62 62.5 

     feminin 15.38 37.5 
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU – Liceul Tehnologic „Nicolae Mihăescu” 

 

 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2011 - 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

 
2016-
2017 

EX
A

M
EN

U
L 

D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

R
E 

A
 C

O
M

P
ET

EN
ŢE

LO
R

 P
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care: 54 162 82 70 104  46 

Pe sexe 
masculin 41 106 60 38 76  35 

feminin 13 56 22 32 28  11 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

38 122 44 60 46  35 

din alte localităţi, din care: 16 40 38 10 58  11 

urban 0 3 3  49  37 

rural 16 37 35 10 55  9 

Promovaţi la 
examenul de 

certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 54 115 82 70 104 15 

Pe sexe 
masculin 41 76 60 38 76  13 

feminin 13 39 22 32 28  2 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

38 86 44 60 46  7 

din alte localităţi, din care: 16 29 38 10 58  8 

urban 0 3 3 - 49  - 

rural 16 26 35 10 55  8 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 

certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 100 100 100 100 100 86,66 

Pe sexe 
masculin 100 100 100 100 100  86,66 

feminin 100 100 100 100 100  100 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 

100 100 100 100 100  100 

din alte localităţi, din care: 100 100 100 100 100  100 

urban 0 100 100 100 100  100 

rural 100 100 100 100 100  0 
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ANEXA 9.  CHELTUIELI PUBLICE PE ELEVin mii lei (RON) /elev 

Anul Nivel de învățământ 

Nivel județean 
Şcoala: Liceul Tehnologicde 

Transporturi Auto 

Total 
Buget 

Mediu de 
rezidenta Total 

Buget 

Național local Urban Rural Național local 

2006 
liceal      2326,00 2326,00 2326,00 

profesional, ucenici, SAM      2345,00 2345,00 2345,00 

2007 
liceal      2454,00 2454,00 2454,00 

profesional, ucenici, SAM      3478,00 3478,00 3478,00 

2008 
liceal      2950,00 2950,00 2950,00 

profesional, ucenici, SAM      3850,00 3850,00 3850,00 

2009 
liceal      5981.00 5981.00 5981.00 

profesional, ucenici, SAM      2523.00 2523.00 2523.00 

2010 
liceal      3821,00 472,00 3292,00 

profesional, ucenici, SAM      3673,00 454,00 3164,00 

2011 
liceal      3095,00 540,00 2528,00 

profesional, ucenici, SAM      - - - 

2012 
liceal      3743,00 453,00 4196,00 

profesional      2075,00 342,00 2419,00 

2013 
liceal      

4745,00 728,00 4017,00 
profesional      

2014 
liceal      

4265,00 723,00 3542,00 
profesional      

2015 
liceal      

5845 814 5031 
profesional      

2016 
liceal      

5116 880 4236 
profesional      

2017 
liceal      

2943.091 393.693 2549.398 
profesional      

2018 
liceal      7.763 6.826 0.937 

profesional      5.562 4.625 0.937 
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ANEXA 10. 
NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 
 

Nivel de 
învăţământ 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010/ 
2011 

2011/2
012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Liceal zi 0.16 0.11 0.11 0,10 0,08 0,11 0,15 0,16 0,15 0,16 0.15 

Profesional  0.17 0.26 0.02 - 1,28 0,64 0,32 0,21 0,25 0,2 0.21 

Liceal seral - - - - - - 0,70 1,38 0,9 1,0 1.2 
 

ANEXA 11. PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT IN TVET 

SITUAŢIA NORMELOR DIDACTICE ÎN ÎPT – NR. POSTURI / NORME DIDACTICE 
Anul scolar SPECIALITATEA CATEDREI 

(POSTULUI) 
Total Norme / 

posturi didactice 
CALIFICAŢI, din care Suplinitori 

necalificaţi***) Total 
Calificaţi 

Titulari*) 
Suplinitori 
calificaţi**) 

2008/2009 

Profesori discipline 
Tehnologice 

11 11 8 3 0 

Maiştri instructori 11 11 10 1 0 

2009/2010 

Profesori discipline 
Tehnologice 

10 10 10 0 0 

Maiştri instructori 11 11 11 0 0 

2010/2011 

Profesori discipline 
Tehnologice 

7 7 7 0 0 

Maiştri instructori 8 8 8 0 0 

2011/2012 

Profesori discipline 
Tehnologice 

7 7 7 0 0 

Maiştri instructori 5 5 5 0 0 

2012/2013 

Profesori discipline 
Tehnologice 

8 8 8 0 0 

Maiştri instructori 6 6 5 1 0 

2013/2014 

Profesori discipline 
Tehnologice 

8 8 8 0 0 

Maiştri instructori 6 6 6 0 0 

2014/2015 

Profesori discipline 
Tehnologice 

8 8 5 3 0 

Maiştri instructori 7 7 5 2 0 

2015/2016 

Profesori discipline 
Tehnologice 

8 8 5 3 0 

Maiştri instructori 7 7 4 3 0 

2016/2017 

Profesori discipline 
Tehnologice 

6 5 5 1 0 

Maiştri instructori 7 7 3 4 0 

2017/2018 
LTTA+LTNM 

Profesori discipline 
Tehnologice 

12 12 9 3 0 

Maiştri instructori 12 12 4 8 0 

2018/2019 

Profesori discipline 
Tehnologice 

14.08 14.08 12.29 1.79 0 

Maiştri instructori 8.98 6.98 4.75 2.23 2 

2019/2020 
Profesori discipline 

Tehnologice 
11.87 10.60 9.33 1.27 1.27 

 Maiştri instructori 6.36 5.71 2.65 2.02 1.69 
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul 
**) Suplinitori calificaţi: suplinitorii participanţi la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii calificaţi neparticipanţi la examenul de titularizare, pensionari calificaţi pe postul respectiv 
***) Suplinitori necalificaţi: cadre didactice cu studii superioare în alt domeniu, studenţi în curs de calificare, suplinitori cu studii medii 
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii 
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Procentual (raportat la total posturi didactice) 

Anul școlar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI 
(POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) Total 

Calificaţi 
Titulari*

)
 

Suplinitori 
calificaţi**

)
 

2007/2008 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 72,73% 27,27% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 92,31% 7,69% 0 

2008/2009 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 72,73% 27,27% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 90,91% 9,09% 0 

2009/2010 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 100% 0 0 

Maiştri instructori 100% 100% 100% 0 0 

2010/2011 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 100% 0 0 

Maiştri instructori 100% 100% 100% 0 0 

2011/2012 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 100% 0 0 

Maiştri instructori 100% 100% 100% 0 0 

2012/2013 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 100% 0 0 

Maiştri instructori 100% 100% 97.23% 2.77% 0 

2013/2014 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 100% 0 0 

Maiştri instructori 100% 100% 100% 0 0 

2014/2015 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 65,5% 37,5% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 71,43% 28,57% 0 

2015/2016 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 65,5% 37,5% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 69,45% 31,55% 0 

2016/2017 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 83,33% 11,54% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 42,85 57,14 0 

2017-2018 
LTTA+LTNM 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 75% 25% 0 

Maiştri instructori 100% 100% 33,3% 66,7% 0 

2018/2019 

Profesori discipline 
Tehnologice 

100% 100% 87.29% 12.71% 0 

Maiştri instructori 100% 77.73% 68.05% 31.95% 22.27% 

 
2018-2019 

 Calificaţi Necalificaţi 

Titulari Suplinitori 

Prof. cultură generală         15 3 0 

Prof. disc. Tehnologice      7 2 2 

Maiştri                                  2 2 1 

Total                                   24 7 3 
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ANEXA 12. 
Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște 

 
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii,  

promoţia 2018-2019 
 
 

Nivelul de 
calificare  

Profilul Calificarea Nr. absolvenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situație de 
șomaj, 

neînregistrați 
în situațiile 
AJOFM (dar 
care nu sunt 
angajați, nu 

au venituri și 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii                   
(precizări 

suplimentare 
cu privire la  
alte situaţii, 

etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   TOTAL  140 12 88 0 24 0 34  

Liceu 
tehnologoic  
  

tehnic Tehnician electrician electronist auto 18 0 10 0 0 0 8 Nespecificat 

tehnic Tehnician transporturi 20 0 23 0 9 0 6 Nespecificat 

tehnic Tehnician instalator pentru construcții 32 3 21 0 5 0 3 Nespecificat 

Școală 
profesională 

tehnic Mecanic auto 30 1 14 0 8 0 7 Nespecificat 

tehnic Tinichigiu vopsitor auto 16 4 9 0 2 0 1 Nespecificat 

tehnic 
Instalator instalații tehnico-sanitare și 
de gaze 

5 1 2 0 0 0 2 Nespecificat 

Școală 
postliceală 

tehnic 
Tehnician devize si masurători in 
construcții 

19 3 9 0 0 0 7 Nespecificat 

 
Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (chestionare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi.)
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ANEXA 13. 
HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ELEVILOR, anul şcolar 2018-2019 

Unitatea de 
învăţământ (adresă, 

e-mail, telefon şcoala, 
tel. celular director) 

Partener social (adresă, telefon, 
domeniu de activitate) 

Modul de realizare a 
parteneriatului la nivelul 

elevilor (nivel liceu, 
calificarea, specializarea) 

Implicaţii ale parteneriatului 
la nivelul elevilor (instruire 
practică, comasată, burse, 

angajări, etc.) 

Alte 
observaţii 
relevante 

Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto 
Str. I. E. Florescu, Nr. 
18, Târgovişte 

SC. Raiman Capucino SRL, Aleea 
Sinaia nr. 6-8, 0245206252, service 
auto 

Stagii de pregatire practică-
liceu și profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

  

Mavexim S.R.L.Targoviste                             
Str. Aleea Manastirii, Nr. 197    
Tel: 0245 640 650 

Stagii de pregatire practică-
liceu și profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

  

Claunic Auto SRL, Calea Domnească 
334, Târgoviște 
0733 967 923 

Stagii de pregatire practică-
liceu și profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

  

BEDA IMPEX SRL 
BDUL. EROILOR 26 C, service auto, 
0722675976 

Stagii de pregatire practică- 
liceu și profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

 

Vio Transgroup SRL 
Str. Principală, Nr. 2, sat Ungureni, 
Dragomirești, 0245225225 

Stagii de pregatire practică-
profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

 

SERPRO SRL, Aleea Sinaia nr. 6-8 C Stagii de pregatire practică-
profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

 

S.C. Procor S.A., Târgoviște, 
Str. Constructorilor, Nr. 10, 
0722237301 

Stagii de pregatire practică-
profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

 

Auto Best Skoda, Târgoviște, Calea 
Câmpulung, nr. 166 
0728.872927 

Stagii de pregatire practică- 
profesională 

Stagii de instruire practică, 
angajări 

 

 
SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. 
Str. Laminorului nr. 35, Targoviste,  
031 425 4577 

Stagii de pregatire practică-
școala de maiștri 

Stagii de instruire practică, 
angajări 
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ANEXA 14. 
EVOLUŢIA ELEVILOR CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 

Specificaţie 
Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

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

 Plan  Plan  Realiz Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz 

Total elevi 
cuprinşi în cl. a 
IX-a în ÎPT, din 
care: 

180 180 120 120 180 184 120 119 112 89 112 110 168 135 168 106 224 73 168 80 140 51 

A. Număr elevi 
cuprinşi în clasa 
a IX-a  la liceu –
filiera 
Tehnologic, din 
care: 

180 180 120 120 180 184 120 119 112 89 56 55 84 51 56 38 84 24 56 23 28 26 

B. Elevi cuprinşi 
în cl. IX școala 
profesională de 
3 ani 

- - - - - - - - - - 56 55 84 84 112 68 140 49 112 57 112 45 

 
Evoluţia ponderii ÎPT la cl. IX, pe rute de pregătire (%) 

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

 Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan  Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

% ÎPT din 
total elevi - 
cl. IX, din 
care 

100 100 100 100 100 100 100 99.16 100 79.46 100 98,21 100 80,35 100 63,09 100 32.58 100 47.62 100 36.43 

% Liceu 
tehn. din 
total elevi - 
cl. IX               

100 100 100 100 100 100 100 99.16 100 79.46 50 98.21 50 60.71 33.33 67,86 37.5 28.57 33.33 41.07 20 92.86 

% Şcoala 
profesională 
din total 
elevi - cl. IX               

- - - - - - - - - - 50 98.21 50 100 66.67 60,71 62.5 35.0 66.67 50.89 80 40.18 
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Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în Liceu tehnologic Seral 
 

Specificaţie 
Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz 

Total elevi cuprinşi în 
cl. a IX-a seral 

56 32 56 30 28 28 56 29 28 28 

 
Evoluţia ponderii la cl. IX Liceu tehnologic Seral 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Plan  Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

% ÎPT din total elevi - 
cl. IX seral 

100 57,14 100 53,57 100 100 100 51,79 100 100 

 
 

Numărul elevilor cuprinşi în Anul I Școală postliceală 
 

Specificaţie 
Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz Plan  Realiz 

Total elevi cuprinşi în anul I Școală 
postliceală 

84 59 84 30 56 28 56 60 

 
Evoluţia ponderii ÎPT la Anul I Școală postliceală 

 (%) 
 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Plan  Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

% ÎPT din total elevi - 
Anul I Școală postliceală 

100 70,24 100 35,71 100 50 100 100 100 100 

 
 

Școala profesionala de 3 ani 2018–2019 
 

 

Nr 
crt Denumirea 

unităţii 
Urban/ 

rural 
Profilul Domeniul  

Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională 

Învățământ profesional plan 
realizat 

  
Nr. clase Nr. elevi  

a IX-a a IX-a 

  
  

 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
DE TRANSPORTURI 

AUTO 

URBAN TEHNIC MECANIC 1 

MECANIC 
AUTO 

1 23 

TINICHIGIU 
VOPSITOR 

AUTO 
1 22 
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