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Capitolul I. 

I.1. Ţintele strategice ale Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște 
 

ȚINTA 1: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării 

învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la 

examenele naţionale 2018  

ȚINTA 2: Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, 

informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității 

instituționale, eficientizare,  în scopul creșterii calității în educație 

ȚINTA 3: Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului 

Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea 

politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor 

ȚINTA 4: Dezvoltarea învăţământului  profesional şi tehnic, prin consultarea / implicarea factorilor 

interesați de educație, în vederea racordării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii 

 

I.2. Misiune, viziune, valori 

 

Misiunea  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte asigură un mediu favorabil învăţării, un 

învăţământ profesional, tehnic și postliceal 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. 

 

Principii și valori 

Activitatea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto are la bază următoarele principii: 

 principiul echităţii şi egalităţii de şanse; 

 principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie; 

 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

 principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei; 

 principiul promovării interculturalităţii; 

 principiul calităţii; 

 principiul eficienţei manageriale şi financiare; 

 principiul descentralizării; 

 principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor; 

 principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

 principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

 principiul educaţiei incluzive; 

 principiul respectării diversităţii culturale; 

 principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

 principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 

 principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră. 
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I.3. Argument 

 

Pornind de la elementele care trebuie luate în considerare: 

 Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local; 

 Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii locale şi judeţene; 

 Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare profesională din 

regiune; 

 Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli; 

 Partenerii actuali şi cei potenţiali. 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Targoviste, aplică politica educaţională a M.E.N. 

privind învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta unitatea noastră şcolară şi-a stabilit obiectivele în 

concordanţă cu priorităţile şi strategia M.E.N. privind asigurarea calităţii şi accesului la educaţie. 

În anul şcolar 2018-2019 s-a continuat aplicarea prevederile Ordinului MEdC nr. 

4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare 

profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic. Ţinând cont de aceste deziderate, la 

baza activităţii în şcoala noastră a stat asigurarea calităţii şi eficientizarea procesului instructiv-

educativ. Un rol important l-a avut Planul managerial de dezvoltare a şcolii, colaborarea între şcoală şi 

autoritătile locale, părinţi, precum şi cu ceilalţi factori responsabili. 

Demersul didactic a avut ca scop crearea unor valori reale care să înscrie Liceul Tehnologic 

de Transporturi Auto printre liceele tehnologice cu rezultate foarte bune in certificarea competentelor 

profesionale în judeţul Dambovita, asigurand şanse de dezvoltare profesională a fiecărui elev în 

vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii 

oferite de piaţa muncii locală, judeţeană, regională, naţională, precum şi pentru continuarea învăţării 

de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe 

cunoaştere. 

Partenerii educaţionali ai liceului nostru au fost reprezentaţi de elevi, părinţi, comunitatea 

locală, instituţii publice, operatori economici, care au beneficiat de o bună colaborare sub aspect 

profesional şi deontologic, oferindu-le educaţie, decenţă, siguranţă, deschidere spre nou. 

Oferta educaţională a fost atractivă, proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, 

activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional şi încurajarea respectului de sine au asigurat 

liceului o populaţie şcolară motivata sa participe la procesul instructiv-educativ. Tradiţia acestei şcoli 

şi promovarea imaginii acesteia in cadrul comunitatii sunt mărturia succesului nostru comun, însă 

recunoaşterea punctelor noastre slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi managerial, dar 

reprezintă şi un punct de plecare, un reper important pentru activitatea din anul şcolar 2018-2019. 

 

I.4. Analiza SWOT a activităţii instructiv - educative în anul școlar 2018-2019 

 

Puncte tari 

• Stabilirea sarcinilor manageriale în funcție de concluziile desprinse din raportul anual al comisiei 

de evaluare și asigurare a calității în învățământ; 

• Alegerea C.A., C.P. a comisiilor permanente; 

• Constituirea comisiilor metodice/de lucru si desemnarea responsabililor de arii si catedre; 

• Revizuirea Regulamentului Intern si a PAS; 

• Constituirea colectivelor de elevi; 

• Existenţa în şcoală a tuturor documentelor curriculare elaborate la nivel de trunchi comun, de 

CDL; 
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• Respectarea termenelor calendaristice prevăzute în documentele de planificare; 

• Incheierea Convenţiilor de parteneriat cu agenţi economici pentru practica elevilor; 

• Participarea la diferite activităţi culturale şi artistice şcolare şi extraşcolare, Ziua Holocaustului, 

Ziua Naţională României, Omagierea poetului Mihai Eminescu, precum şi la concursuri locale, 

judeţene pe diferite teme: istorie, voluntariat, prevenirea criminalitatii, etc. 

• A existat o bună colaborare cu IPJ Dâmbovița - Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi 

combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară. Abordarea unor teme de 

actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante, toleranţă, 

delincvenţă juvenilă, etc. 

• Monitorizarea notarii ritmice 

• Monitorizarea absentelor, intarzierilor, abandonului si a curateniei in scoala. 

Puncte slabe 

• Rezultate slabe la învăţătură şi frecvenţă, un numar mare elevi corigenti si cu situatia scolara 

neincheiata; 

• Intarzieri in completarea documentelor scolare ex. Catalogul scolar, Condici nesemnate la timp 

• Punctualitatea in ceea ce priveste intrarea la ore. 

• Seriozitatea si punctualitatea privind indeplinirea sarcinilor de serviciu pe scoala 

• Dificultăţi la anumite colective de elevi de a păstra bunurile şcolii în condiţii optime; 

• Feed-back-ul slab cu părinţii şi chiar cu elevii proveniţi din medii sociale defavorizate 

• Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivarea părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie; 

• Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism 

şcolar la clasele din învăţământul obligatoriu. 

• Dificulatati in motivarea elevilor pentru participarea la orele de pregatire pentru bacalaureat 

• Existenţa unui mare număr de elevi navetişti ceea ce impiedică o mai largă implicare a lor în 

activităţi extraşcolare care trebuie desfăşurate după ora 14°°, dar şi în buna desfăşurare a orelor 

în special a orelor de la 13°°- 14°°. 

• Neutilizarea la randament maxim a dotarilor existente in laboratoarele si atelierele de lucru. 

Oportunități 

• Existenta laboratoarelor si atelierelor din scoala dotate cu echipamente performante; 

• Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în prijinul şcolii (I.S.J. 

Dâmbovița, Primăria Municipiului Targoviste, Consiliul Local Municipal, ONG-uri, etc.) 

• Legătura cu agenţi economici interesaţi în formarea iniţială; 

• Accesul liber al cadrelor didactice la elaborarea de manuale; 

• Ofertă sporită de activităţi extracurriculare; 

• Captarea interesului Consiliului Reprezentativ al Părinților pentru activități organizate în scoală 

concursuri, olimpiade, burse de studiu, sesiuni de comunicări ştiinţifice, revista şcolii); 

Amenințări 

 Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional; 

 Inserţia dificilă pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu, fără examen de bacalaureat; 

 Mentalitatea greşită a comunităţii părinţilor privind învăţământul profesional şi tehnic 

Informarea deficitară a familiilor elevilor din învăţământul gimnazial cu privire la cererea şi 

oferta de pe piaţa muncii din domeniul tehnic, fapt care determină părinţii să se orienteze spre 

liceele teoretice în detrimentul celor tehnologice. 

 Mass - media (existenţa unor emisiuni, publicaţii ce sunt incompatibile cu regulile de morală, 

factor de ocupare excesivă a timpului); 
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 Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi care nu sunt remunerate; 

 Scăderea natalităţii si implicit a populatiei scolare; 

 Lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor. 

 

I.5. Obiectivele generale și obiectivele specifice ale Liceului Tehnologic de Transporturi Auto 

 

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Creşterea calităţii procesului de 

învățământ prin modernizarea abordării 

procesului de predare-învăţare-evaluare la 

nivelul unităților de învățământ 

 

1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea 

unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor 

elevi/grupuri de elevi și a unor programe complementare 

1.2. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat 

intereselor elevilor  și specificului local 

1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările 

naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a 

calificării profesionale 

2. Îmbunătățirea managementului la nivel 

de instituție și la nivelul clasei de elevi 

(decizional, informațional, organizatoric, 

metodologic), prin transparență 

decizională, creșterea capacității 

instituționale, eficientizare,  în scopul 

creșterii calității în educație 

 

2.1  Asigurarea cadrului legal  și procedural necesar 

desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și 

al unităților subordonate 

2.2. Optimizarea practicii manageriale la nivelul 

inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin 

asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale 

2.3. Creșterea competențelor specifice managementului 

clasei/ lecției, prin includerea în programe de 

perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe 

de formare, inclusiv prin participarea la mobilități 

transnaționale prin Programul Erasmus+  

2.4. Compatibilizarea resurselor alocate de Ministerul 

Educației Naționale cu nevoile  unităţilor de învăţământ. 

3. Asigurarea unui sistem educaţional 

stabil, echitabil, eficient şi relevant la 

nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu 

cel european, prin sporirea accesului la 

educaţia de calitate, prin asigurarea 

politicilor de echitate socială şi a egalităţii 

şanselor  în vederea îmbunătățirii 

rezultatelor elevilor 

3.1. Creșterea ratei de participare la educației, prin 

asigurarea  accesului egal şi universal la educaţie de 

calitate la nivelul învăţământului obligatoriu din județul 

Dâmbovița  

3.2. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din 

unitățile de învățământ preuniversitar, prin 

implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de 

prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de 

violență 

3.3. Îmbunătățirea competențelor de elaborare și 

implementare a proiectelor cu finanțare europeană 

3.4. Asigurarea  egalităţii de şanse  şi sporirea accesului 

la educaţie prin unităţile de învăţământ particular şi prin  

aplicarea principiilor de bazǎ ale alternativelor 

educaţionale 

4. Dezvoltarea învăţământului  profesional 

şi tehnic, prin consultarea / implicarea 

factorilor interesați de educație, în vederea 

racordării ofertei educaționale la cerințele 

pieței muncii 

4.1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul 

profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile  reale 

ale elevilor și pe cerințele pieței muncii 

4.2. Creşterea gradului de consultare/ participare a 

partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei 

educaționale din învățământul profesional 
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Capitolul II. RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE ÎN LICEUL 

TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 

 

II.1. Evoluția efectivelor de elevi 

 

Numărul de elevi inscrisi la începutul anului şcolar a fost de 565, din care: 125 la liceu, 

învățământ de zi, 206 la liceu seral, 83 la învățământ postliceal și 151 învățământ profesional. 

 
Evoluţia efectivelor de elevi din şcoala noastră de-a lungul anilor şcolari se prezintă astfel: 

 

Putem constata o modificare a efectivelor de elevi de la un an la altul, datorată mişcării naturale 

a populaţiei şcolare an de an, de la o şcoală la alta, de la un profil la altul, dar care trebuie să determine 

regândirea întregii activității instructiv – educative. 

 

OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ  

PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROFILURI 

Ani şcolari Efective de elevi 

2012/2013 463 

2013/2014 378 

2014/2015 369 

2015/2016 384 

2016/2017 388 

2017/2018 596 

2018/2019 565 

Nr.   

crt 
CLASA   DIRIGINTE Nr. elevi înscrisi 

Nr. elevi rămași la 

sfârșitul anului școlar 

1 
CLASA a IX A 
Tehnic/Electric    

Prof. Vîrlan Ramona 23 19 

2 
CLASA a IX Bp  MA 
Tehnic/Mecanică      

Prof. Iugulescu 

Laurențiu 
28 23 

3 
CLASA a IX Cp TVA 
Tehnic/Mecanică 

Prof. Capmare 

Constantin 
29 20 

4 
CLASA a X A 
Tehnic/Mecanică     

Prof. Constantinescu 

Florica 
24 23 

5 
CLASA a X Bp  MA 
Tehnic/Mecanică      

Prof. Gheorghe 

Gheorghe 
20 17 

6 
CLASA a X Cp TVA 
Tehnic/Mecanică 

Ms. Popa Iustin 18 11 

7 
CLASA a XI A 
Tehnic/Electric     

Prof. Albu Mariana 20 15 

8 
CLASA a XI B 
Tehnic/Mecanică      

Prof. Ilie Viorica 17 14 

9 
CLASA a XI Cp MA 
Tehnic/Mecanică 

Prof. Pahonțu Carmen 34 28 
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Oferta curriculară 

 

Planurile-cadru de învăţământ pentru filiera tehnologică este structurat pe 3 componente: 

1. trunchi comun 

2. curriculum diferenţiat 

3. curriculum în dezvoltare locală 

În anul şcolar 2018-2019, la nivelul şcolii noastre, s-au respectat întocmai planurile cadru, 

planurile de specialitate aprobate de MEN, astfel: 

 

 

 

 

10 
CLASA a XI Dp   TVA 
  Tehnic/Mecanică 

Prof. Merduș Caludia 22 12 

11 
CLASA a XII A TEEA 
Tehnic/Electric      

Prof. Ștefan Georgeta 19 18 

12 
CLASA a XII B TT 
Tehnic/Mecanică      

Prof.  Iordănescu 

Mihai 
22 20 

13 
CLASA a IX As   
  Tehnic/Electric 

Prof. Ionescu Cremona 28 11 

14 
CLASA a X As   
 Tehnic/Construcții, 

instalații și lucrări publice 
Prof. Badea Camelia 29 20 

15 
CLASA a XI As   
 Tehnic/Construcții, 

instalații și lucrări publice 

Prof.  Vlădescu 

Mădălina 
34 31 

16 
CLASA a XI Bs   
 Tehnic/Construcții, 

instalații și lucrări publice 

Zamfir Cerasela 30 20 

17 
CLASA a XII As   
 Tehnic/Construcții, 

instalații și lucrări publice 

Prof. Badea Maria 20 17 

18 
CLASA a XII Bs   
 Tehnic/Construcții, 

instalații și lucrări publice 

Prof. Ghiorghe 

Graţiela  
21 15 

19 
CLASA a XIII As  

Tehnic/ Construcții, 

instalații și lucrări publice 

Prof. Dumitrescu 

Lorena 
24 18 

20 
CLASA a XIII Bs  Tehnic/ 

Construcții, instalații și 

lucrări publice 
Prof. Mihai Valentin 20 16 

 
II PL  
Tehnic/ Construcții, 

instalații și lucrări publice 
Prof. Manea Viorica 23 14 

21 
I MS C 
Tehnic/ Construcții, 

instalații și lucrări publice 
Prof. Stan Maria 30 21 

22 
I MS I 
Tehnic/ Construcții, 

instalații și lucrări publice 
Ms. Mihai Niculae 30 30 



9 

 

 

 

 

Planul de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019  

 

 Învățământ liceal - clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ seral – clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

Învățământ seral – clasa a XI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ postliceal și de maiștri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

ELECTRIC/Tehnician 

electrician electronist auto 
23 1 

DOMENIU/CALIFICARE 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

MECANICĂ/Mecanic auto 28 1 

MECANICĂ/Tinichigiu 

vopsitor auto 
29 1 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

ELECTRIC/Tehnician 

electrician electronist auto 
28 1 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

ELECTRIC/Tehnician 

electrician electronist auto 
30 1 

Construcții, instalații și 

lucrări publice/Tehnician în 

construcții și lucrări publice 

30 1 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Construcții, instalații și lucrări 

publice/ Maistru construcții civile, 

industriale și agricole 

30 1 

Construcții, instalații și lucrări 

publice/ Maistru instalator în 

construcții 

30 1 
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Planul de Școlarizare aprobat de I.S. J. Dâmbovița  

pentru anul școlar 2019-2020, clasa a IX-a, clasa a XI-a seral 

 

Învățământ liceal, clasa a IX a 

 

 

 

 

 

Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ seral, clasa a IX a 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ seral – clasa a XI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ postliceal și de maiștri cu durata de 2 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De altfel, oferta educaţională pentru anul şcolar 2018 – 2019 dovedeşte capacitatea instituţiei 

de a răspunde unor nevoi diverse de educaţie şi formare profesională, la toate nivele: 

 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Electric/Tehnician electrician 

electronist auto 
28 1 

DOMENIU/CALIFICARE 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Mecanică/Mecanic auto 56 2 

Mecanică/Tinichigiu vopsitor auto 28 1 

Construcții, instalații și lucrări publice / 

Instalator de instalații tehnico-sanitare 

și de gaze 

28 1 

DOMENIU/Specializare  
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Electric/ Tehnician electrician 

electronist auto 
28 1 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Mecanică/Tehnician mecatronist 28 1 

Construcții, instalații și lucrări 

publice/Tehnician în construcții și 

lucrări publice 

28 1 

Construcții, instalații și lucrări 

publice/Tehnician instalator pentru 

construcții 

28 1 

DOMENIU/Specializare 
Nr. 

locuri 

Nr. 

Clase 

Construcții, instalații și lucrări publice/ 

Maistru construcții civile, industriale și 

agricole 

28 1 

Construcții, instalații și lucrări publice/ 

Maistru instalator în construcții 
28 1 
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Forma de 

învăţământ 
Filiera Profil 

Domeniu de 

pregătire de 

bază 

Calificare/ 

Domeniul de 

pregătire 

generală 

Observaţii 

Învăţământ 

cu frecvenţă 

zi 

Tehnologică 

 
Tehnic 

Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

Acreditată 

Mecanică 
Tehnician 

transporturi 
Acreditată 

 

Învăţământ 

seral cu 

frecvenţă zi 

Tehnologică Tehnic 

Construcții, 

instalații și 

lucrări publice 

Tehnician 

instalator pentru 

construcții 

Acreditată 
Tehnician 

mecatronist 

Technician în 

construcții și 

lucrări publice 

Electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

Acreditată 

 

Învăţământ 

profesional 

cu durata de 3 

ani 

Tehnologică Tehnic 

Mecanică Mecanic auto Acreditată 

Mecanică 
Tinichigiu 

vopsitor auto 
Acreditată 

Construcții, 

instalații și 

lucrări publice 

Instalator instalații 

tehnico-sanitare și 

de gaze 

Acreditată 

 

Școala de 

maiștri 
Tehnologică Tehnic 

Construcții, 

instalații și 

lucrări publice 

Maistru construcții 

civile, industriale 

și agricole 

Acreditată 

Construcții, 

instalații și 

lucrări publice 

Maistru instalator 

în construcții 
Acreditată 

 

II.2. Resursa umană 

II.2.1. Prezentarea structurilor instituţionale şi manageriale 

 

DIRECTOR:  prof. Nicolaescu Ileana-Cătălina 

DIRECTOR ADJUNCT: prof. Cristea Elena 

COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE: prof. Badea Elena - Camelia. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Nicolaescu Ileana, Ștefan Georgeta, Prodan Alin, Mihai 

Niculae, Albu Mariana - secretar CA, Pătrașcu Eugen - reprezentantul primarului, Ianculescu George – 

reprezentantul Consiliului Local, Andrei Alina– reprezentanta Consiliului Reprezentativ al Parintilor, 

Beju Cornel și Petcu Claudiu  – reprezentanții operatorilor economici, Iugulescu Laurențiu – 

observator lider sindical. 

 

CEAC a fost alcătuit din Dir. Adj. Cristea Elena – Conducere operativă, prof. Pahontu Carmen - 

coordonator, Manea Viorica, Iordănescu Mihai  – reprezentanti ai cadrelor didactice, Ianculescu 

George – reprezentantul Consiliului Local, Poeana Alina – reprezentanta Consiliului Reprezentativ al 
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Parintilor, Mincă George – reprezentatul Consiliului Școlar al Elevilor, Iugulescu Laurențiu – 

observator lider sindical. 

CORPUL PROFESORAL: a fost alcătuit din 45 de cadre didactice de predare, titulari 29, suplinitori 

15, pensionari 1 cu funcţia de bază în şcoala noastră şi asociaţi. 

 

Unitatea noastră şcolară are în structura personalului său următoarele categorii: 

Personal didactic auxiliar: compartimentul secretariat, compartimentul contabilitate, administrator, 

bibliotecar, informatician, tehnician. 

Personal nedidactic: îngrijitori, paznici, muncitori. 

Personal didactic 

Personalul didactic angajat al şcolii noastre, 46,98 norme, este alcătuit din 45 de cadre didactice de 

predare, 37 profesori, 8 maiştri instructori, cu funcţia de bază în şcoala noastră şi asociaţi. 

Şcoala noastră acoperă cu personal didactic titular 85% din numărul total de cadre didactice, 

diferenţa de 15 % fiind reprezentată de suplinitori. 

 

Cu toate că acest fapt constituie un punct forte al nivelului de instruire al cadrelor noastre 
didactice, un procent de 64% din totalul personalului didactic al şcolii noastre au gradul didactic I sau cu 
doctorat, ceea ce pe viitor ar putea încărca cheltuielile cu personalul, cunoscut fiind faptul ca salarizarea 
acestora antrenează costuri mai mari, raportat la costul standard/elev. 

În unitatea școlară îşi desfăşoară activitatea următorii profesori metodişti: Prof. Nicolaescu 

Ileana, prof. Cristea Elena, Prof. dr. Stefan Georgeta, Prof. Iordănescu Mihai. 

 

Personal didactic auxiliar 

 

Numărul şi structura personalului didactic auxiliar din şcoala noastră se prezintă astfel: 

secretar – 2, administrator patrimoniu – 2, bibliotecar – 0,5, contabil / administrator financiar – 1, 

informatician – 0,5, tehnician – 1, laborant – 1. 

Personalul nedidactic 

Numărul și structura personalului nedidactic din unitatea școlară se prezinta astfel: 6 
ingrijitori, 7 muncitori, 7 paznici. 

Analizând datele statistice prezentate, se pot face următoarele aprecieri:  

- In ceea ce priveşte cadrele didactice constatăm că: 

1. numărul  profesorilor suplinitori afectează uneori continuitatea la clasă; 

2. profesorii debutanţi necesită o îndrumare atentă din partea responsabilului de catedră şi a 

comisiei de perfecţionare pentru a-i ajuta să se dezvolte profesional. 

In ceea ce priveşte personalul didactic auxiliar şi personalul nedidatic, constatam ca ne situam 

peste normativele in vigoare. 

 

II.3. Analiza incidentelor de violență în unitatea de învățământ 

 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specifice tipului de violenţă despre care vorbim.  

La nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte există o permanentă preocupare 

pentru prevenirea tuturor tipurilor de conflicte care apar putea să apară în timpul programului școlar, al 

activităților curriculare sau extracurriculare, dar și în afara programului școlar.  

Personal 

didactic angajat 

Cu 

doctorat 
Cu gradul I Cu gradul II 

Cu 

definitivat 
Debutanti Necalificati 

45 3 25 2 5 7 2 
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Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi 

– părinţi – cadre didactice – poliţie – primărie).  

 

Colaborarea cu instituţiile locale. 

 CJRAE – psiholog  FOTIN RAMONA – a realizat săptămanal consilierea individuală şi de 

grup a elevilor cu potenţial violent de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto. 

 Primăria Municipiului Targovişte – S.C. MUNICIPAL SECURITY care contribuie la 

asigurarea siguranței şi securitatății elevilor din  unitatea de învăţămant prin prezenţa în şcoală 

a agentului de pază în intervalul orar 8.00 – 19.00. 

 I.P.J. Dâmbovița 

La nivelul unităţii de învaţămant, în anul școlar 2018-2019, s-au înregistrat 2 cazuri de violenţă 

rezolvate conform procesurilor existente în unitatea școlară. 

 

 

II.4.1.  Rezultatele învăţării 

A. Olimpiade şi concursuri 

 

Date cu privire la participarea la concursuri si olimpiade scolare se regăsesc în rapoarele ariilor 

curriculare, ce reprezintă anexe ale acestui raport. Punctul slab identificat îl reprezintă slaba implicare 

a carelor didactice care predau discipline de specialitate în pregătirea elevilor pentru olimpiade și 

concursuri. 

 

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 
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- 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 

 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 

 

B. Situaţia la învăţătură 

 

La sfârşitul anului scolar 2018-2019, în conformitate cu situaţiile statistice predate de către 

diriginţii claselor, situaţia la învăţătură si miscarea elevilor, pe clase se prezintă astfel: 

 
   

Elevi inscrisi 
la inceput de 

an școlar 

Elevi ramasi 
la sfarsit de 

an școlar 

Elevi 
veniți 

plecati in 
judet 

(*) Elevi cu 
abateri 

disciplinare 
ROFUIP 

Cls IX-
XII 

  125 124 1 2 - 

LICEAL 
Zi/din 
care 

Ciclu 
inferior: 

cls. IX-X: 47 45 - - - 

din 
care 

cls 
IX: 

23 21 - 2 - 

cls 
X: 

24 24 - - - 

Ciclu 
superior: 

cls. XI-
XII: 

 78 79 - - - 

din 
care 

cls 
XI: 

37 37 - - - 

cls 
XII: 

41 42 1 - - 

 
   

Elevi inscrisi 
la inceput de 

an școlar 

Elevi ramasi 
la sfarsit de 

an școlar 

Elevi 
veniți 

Elevi plecati 
in judet 

(*) Elevi cu 
abateri 

disciplinare 
ROFUIP 

Cls IX-XI 151 149 - 2 - 

INVATAMANT 
PROFESIONAL 

Cu durata de 
3 ani 

cls. IX 57 57 - - - 

cls. X 38 36 - 2 - 

Cu durata de 
2 ani 

cls XI 56 58 - - - 

 

 

 

Situația promovabilității pe clase, la finele anului școlar 2018-2019 

 Clasa Înscriși Veniți Plecați Exmatriculați 
/Retrași 

Rămași Promovați Procent 
promovabilitate 

1. a IX-a A 23 - 2 - 21 19 90,47% 

2. a IX-a Bp 28 - - - 28 23 82,14% 

3. a IX-a Cp 29 - - - 29 20 68,96% 

4. a X-a A 24 - - - 24 23 95,83% 
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În vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare și creșterii performanței, elevii claselor a XII a de la 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto au fost incluși în programul de pregătire suplimentară: ”Pregătirea 

pentru Bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinți și cadre didactice”. Astfel, pe tot parcursul anului 

școlar s-a  derulat acest program, în afara orelor de curs, elevii claselor a XII a fiind repartizați în grupe de 

lucru. Elevii au utilizat Kit-ul de pregătire primit în anii școlari anteriori. 
Finalitatea programului o constituie rezultatele obținute de absolvenții claselor a XII-a la cele două 

sesiuni ale examenului național de Bacalaureat. Astfel, din totalul absolvenților s-au înscris la examen 15 în 

prima sesiune și 6 în a doua sesiune. Nici un absolvent nu a promovat examenul,  procentul de 

promovabilitate, fiind de 0%.  
Tocmai de aceea, se impune un plan de măsuri riguros și respectarea strictă a termenelor și a  

programului de pregătire suplimentară de către toți factorii implicați, o colaborare eficientă cu părinții. 

C. Situatia frecvenței 

 

Absenţele fiecărei clase au fost monitorizate pe baza unui centralizator, de către un cadru 

didactic responsabil, desemnat şi numit în acest sens, în conformitate cu obiectivele planului 

managerial anual. 
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Înscriși 

Veniți 

Plecați 

Rămași 

Promovați 

5. a X-a Bp 20 - 1 - 19 17 89,47% 

6. a X-a Cp 18 - 1 - 17 11 64,70% 

7. a XI-a A 20 - - 5 15 15 100% 

8. a XI-a B 17 - - 3 14 14 100% 

9. a XI-a Cp 34 - - - 34 28 82,35% 

10. a XI-a Dp 22 - - - 22 12 60% 

11. a XII-a A 19 - -  19 18 94,73% 

12. a XII-a B 22 1 - 2 20 20 100% 

13. a IX-a As 28 - - 14 14 11 78,57% 

14. a X-a As 29 - - 9 20 20 100% 

15. a XI-a As 34 - - 3 31 31 100% 

16. a XI-a Bs 30 - - 8 22 20 90,91% 

17. a XII-a As 20 - - 3 17 17 100% 

18. a XII-a Bs 21 - - 6 15 15 100% 

19. a XIII-a As 24 - - 6 18 18 100% 

20. a XIII-a Bs 20 - - 4 16 16 100% 

21. II PL 23 - - 9 14 14 100% 

22. I MS C 30 - - 9 21 21 100% 

23. I MS I 30 - - - 30 30 100% 
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Numărul total de absenţe în anul şcolar 2018-2019 a fost de 55165 absenţe, din care 23514 

motivate si 31651 nemotivate, număr mediu absențe pe elev 41,76.   

Dacă ar fi să urmărim evoluţia numărului total de absenţe efectuate de elevii noştri pe parcursul 

anilor, situaţia se prezintă astfel: 

 

Observăm creșterea numărului de absențe nemotivate, fapt explicat prin situația materială 

precară a unui mare număr de elevi, asa cum rezultă din motivările pe care părinții acestora le-au 

prezentat conducerii școlii sau reprezentantilor instituțiilor statului (Poliția locală, Direcțile de asistență 

socială), dar nejustificat prin aceea că unii elevi sunt beneficiari ai burselor profesionale sau ai burselor 

”Bani de liceu”, precum și ai decontării transportului. 

Totuşi, numărul total al acestor absenţe rămâne foarte ridicat, ceea ce impune tuturor diriginţilor o 

raportare lunară către conducerea şcolii a listei cu elevii ce întrunesc cumulativ mai mult de 40 de absenţe 

nemotivate, spre a fi adusă la cunoștința Poliţiei de proximitate și spre stabilirea măsurilor remediale. 

D. Situaţia notelor la purtare 

 

La finalul anului școlar 2018-2019, înregistrăm un număr de 37 note scăzute sub 7 (sapte) la 

purtare. 

 Pe lângă cauze inerente de abateri disciplinare, cauza notelor scăzute la purtare este reprezentată, 

în principal, de volumul mare de absenţe nemotivate. 

 

F. Situaţia promovabilităţii 

 

Situaţia numărului de elevi corigenţi şi cu situații neîncheiate, se prezintă astfel: 

 

 
Nr. 

crt 
Clasa 

Situații 

neincheiate 
Corigenți 

Abandon 

școlar 
Exmatriculați Neșcolarizați Retrași Repetenți 

1. a IX-a A - 2 - - - - 2 

2. a IX-a Bp - 1 - - - - 5 

3. a IX-a Cp 1 1 - - - - 9 

4. a X-a A 1 3 - - - - 1 

5. a X-a Bp - - - - - - 2 

6. a X-a Cp 1 - - - - - 6 

7. a XI-a A - - - 5 - - - 

8. a XI-a B - - - 3 - - - 

9. a XI-a Cp - - - - - - 6 

10. a XI-a Dp - - - - - - 10 

11. a XII-a A - 7 - 1 - - 1 

12. a XII-a B - 4 - - - 2 1 

13. a IX-a As - - - 13 - - 3 

14. a X-a As 3 - - 9 - - - 

15. a XI-a As - - - 3 - - - 

16. a XI-a Bs - - - 7 - 1 2 

An şcolar Nr elevi Total absenţe Motivate Nemotivate 

2018/2019 563 55165 23514 31651 

2017/2018 596 67246 27084 40162 

2016/2017 388 69.426 44.982 24.444 

2015- 2016 384 41.419 22.683 18.736 

2014- 2015 369 31.840 14.479 17.361 

2013-2014 378 37.828 15.622 22.206 

2012- 2013 463 46.489 18.825 27.664 
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17. a XII-a As - - - 2 - - - 

18. a XII-a Bs - - - 5 - - - 

19. a XIII-a As - - - 6 - - - 

20. a XIII-a Bs - - - 1 - - - 

21. II PL - - - 7 - - 1 

22. I MS C - - - 8 - 1 - 

23. I MS I - - - - - - - 

 Total 6 18 - 70 - 4 49 

 

La finalul anului școlar 2018-2019 înregistrăm un procent de 7,05% situaţii de corigentă şi 

neîncheiere a situaţiei la învăţătură din totalul populaţiei şcolare, procent care nu este întotdeauna 

concludent, dat fiind faptul că unul şi acelaşi elev poate fi corigent la mai multe discipline;  

II.4.2. Perfecţionare şi formare continuă 

La nivelul fiecărei catedre au fost propuse şi organizate activităţi de perfecţionare, pentru 

care s-a precizat în program responsabilul fiecărei activități. 

La nivelul cercurilor pedagogice, cadrele didactice din unitatea de învățământ au participat 

la diverse activităţi: lecţii demonstrative, comunicări şi mese rotunde. 

 

Perfecţionarea prin grade didactice: 

- profesor Vlădescu Mădălina: insecția curentă pentru acordarea gradului didactic I (specialitatea 

Limba și literatura română); 

- prof. Ghiorghe Grațiela: inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I (specialitatea 

Limba franceză); 

- prof. Enache Ramona: inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II (specialitatea 

Matematică). 
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CAPITOLUL III. REZULTATE ELEVILOR 

 

III.1. SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA 

EXAMENUL DE BACALAUREAT  

 

 

Sesiunea iunie-iulie 2019 

 

La prima sesiune a examenului de bacalaureat, au fost înscrişi 27 elevi, 15 - promoţia curentă, 12 - 

promoții anterioare. 

Promovaţi: 2 elevi din promoția anterioară 

Respinşi cu medii între 5 și 6: 1 elev  

Respinşi cu medii sub 5: 12 elevi  

Neprezentati: 12 elevi  

Procent de promovare 13,33% din numărul total al elevilor prezenti. 

 
Însciși Promovați Respinși Neprezentați 

27 2 13 12 

 

 

 
 

 

Sesiunea august - septembrie 2018 

 

La a doua sesiune a examenului de bacalaureat, au fost înscrişi 14 elevi: 6 din promoţia curentă, 8 din 

promoții anterioare. 

Promovaţi: 2 elevi din promoția anterioară  

Respinşi cu medii între 5 și 6: 3 elevi  

Respinşi cu medii sub 5: 7 elevi  

Neprezentați: 2 elevi  

Procent de promovare 14,28%  din numărul total al elevilor înscrişi. 
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Înscriși Promovați Respinși Neprezentați 

14 2 10 2 

 

 

 
 

 

 

CAPITOLUL IV. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

VI.1. Activitatea de inspecție școlară 

 

Conducerea operaţională s-a realizat prin repartizarea de sarcini concrete atât membrilor 

Consiliului de administraţie, cât şi responsabililor de catedră/de comisii de lucru. 

Inspecţia şcolară, ca principală formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţii de învăţământ 

şi a cadrelor didactice realizată de inspectori ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dambovita a avut în 

vedere activitatea de ansamblu a unităţii şcolare.  

Au fost realizate mai multe controale tematice ale I.S.J. Dâmbovița: 

1. Inspecție tematică ”Evaluarea preocupării cadrelor didactice pentru prevenirea și diminuarea 

crizei de adaptare a elevilor din clasa a IX-a” – Inpector Școlar Dinu Gabriela – 23.10.2018. Au fost 

efectuate asistențe la ore la disciplinele Fizică și Chimie, clasa a IX-a 

Recomandări:  

- Încurajarea elevilor privind depășirea temerilor determinate de trecerea într-un nou ciclu de 

învățământ;  

- Utilizarea strategiilor didactice activ-participative, a unor strategii didactice de diferențiere a 

elevilor la toate obiectele de studiu. 

2. Control tematic „Monitorizarea frecvenței elevilor și a măsurilor întreprinse de unitățile de 

învățământ în situațiile de absenteism ridicat și pentru prevenirea / combaterea violenței în rândul 

elevilor” – Inspector Școlar Aldescu Mioara – 31.10 2018. 

Recomandări:  

- Realizarea unei evidențe a elevilor cu număr mare de absențe și actualizarea lunară a acesteia 

pentru ai implica în acțiunile specifice privind reducerea absenteismului. 

- Implementarea tuturor măsurilor proiectate în vederea îmbunătățirii frecvenței elevilor, 

precum și a măsurilor pentru evitarea insuccesului școlar în cazul elevilor care înregistrează un număr 

mare de absențe. 

- Elaborarea unui plan de acțiuni privind creșterea siguranței elevilor în școală. 
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3. Control tematic „Activități de monitorizare a Planului de Acțiune al Școlii (PAS) și de 

validare a raportului de autoevaluare privind asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic” 

– echipa de monitorizare – Membru CLDPS Dâmbovița Cezar Dincă, Inspector Școlar Aldescu 

Mioara – 15.11 2018. 

4. Inspecție tematică „Verificarea acurateței datelor introduse în Sistemul Informatric Integrat 

al Învățământului din România (SIIIR)” – Inspector Școlar Aldescu Mioara – 22.01.2019. 

5. Inspecție tematică „Monitorizarea, verificarea modului de organizare și implementare a 

programelor de educație remedială la nivelul unității de învățământ; Monitorizarea procesului de 

pregătire a elevilor în vederea susținerii examenelor de evaluare națională” – Inspector Nedelcu Elena-

Rodica – 28.02.2019  

Conducerea şcolii a avut întâlniri periodice cu responsabilii de catedră, a participat la 

activităţile metodice  şi, totodată au fost planificate și realizate întâlniri cu cadrele didactice noi. 

In activitatea Consiliului de administraţie, în întâlnirile cu reprezentanţi ai unor organizaţii 

locale, a fost solicitat şi reprezentantul organizaţiei sindicale din şcoală, iar reprezentanţii partenerilor 

comunitari au fost implicaţi în diverse şedinţe de lucru, pe teme anticoruptie, respectarea drepturilor 

omului, combaterea şi prevenirea absenteismului şcolar, educatie pentru sanatate, etc. 

Conducerea şcolii a participat la inspecţiilele curente şi speciale, care s-au desfăşurat  în 

unitatea şcolară, punând la dispoziţia celor în drept documentele cerute şi efectuând dezbateri, discuţii 

pe marginea activităţii instructiv-educative şi metodice a cadrelor didactice înscrise la grade didactice. 

S-a urmărit şi încurajat înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru obtinerea gradelor 

didactice şi la diferite cursuri de perfecţionare organizate de I.S.J. Dambovita, Casa Corpului Didactic 

Dambovita, Universitatea Valahia sau alte organizaţii. 

Prin anumite forme de control şi evaluare ale conducerii şcolii s-a încercat să se 

îmbunătăţească performanţele cadrelor didactice şi ale elevilor (inspecţii la ore, verificarea 

ritmicităţii notării, publicarea diferitelor statistici, monitorizarea absolvenţilor etc.). Au fost efectuate 

30 de asistenţe la ore de către conducerea şcolii, împreună cu membrii CEAC, punându-se accentul cu 

precădere cadrelor didactice debutante, a celor înscrişi la grade şi a celor ce au avut neajunsuri în 

activitatea lor, care s-au finalizat cu discuţii asupra strategiei didactice aplicate de către cadrele 

didactice în cauză. 
Problematica absenţelor este îndeaproape urmărită de către conducerea şcolii, fiind un 

obiectiv al planului managerial. S-au întreprins acţiuni de depistare a elevilor care inregistreaza mai 

mult de 20 de absenţe lunar (în special la clasele a IX-a şi a X-a - învățământ liceal și clasa a a XI-a 

învățământ profesional), dată fiind obligativitatea învăţământului. S-a facut recomandare profesorilor 

diriginţi să înştiinţeze atât pe părinţii acestor elevi, cât și instituțiile abilitate (Politia de Proximitate și 

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primariei) privind situaţia şcolară a acestor elevi, dovezi care 

se regasesc atat în dosarul dirigintelui, cat si in Portofoliul directorului. 

Monitorizarea condicii de prezenţă şi a respectării efectuării serviciului pe şcoală a fost o 

preocupare permanentă a conducerii şcolii. Nu s-a reuşit, în unele cazuri, să se efectueze serviciul pe 

şcoală în mod corespunzător de către cadrele didactice/elevi, prin monitarizarea elevilor în timpul 

pauzelor și  nici în privința verificării  ținutei acestora.  

Semnarea condicii nu se realizează de către majoritatea profesorilor cu conştiinciozitate şi 

regularitate. In vederea remedierii acestui neajuns se va proceda la diminuarea calificativului anual, ca 

urmare a neîndeplinirii indicatorilor din fișa postului. Acest fapt a fost constatat și cu ocazia inspecției 

tematice a I.S.J. Dâmbovița, fapt consemnat în macheta completată de inspectorul școlar, prof. 

Aldescu Mioara. 

Se verifică în mod regulat și purtarea însemnului distinctiv de către elevi, dar și aceasta 

reprezintă încă un punct slab al managementului unității școlare. În vederea remedierii acestui neajuns 

se va proceda la aplicarea prevederilor prevede ROFUIP și Regulamentului Intern.  

Semestrial, ca obiectiv al planului managerial, s-a urmărit notarea ritmică a elevilor.   

S-a constatat faptul că la majoritatea disciplinelor de învățământ notare elevilor a fost  realizată 

ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare a fost efectuată conform programei școlare. 

Numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat prin 

planul de învățământ. În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat și unele aspecte 
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negative, și anume, lipsa unei notări ritmice întalnită la un număr restrâns de cadre didactice, ceea ce 

implică existența unor deficiențe în procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor.  

 

VI.2. Activitatea compartimentului Management instituțional 
 

Conducerea unităţii şcolare a realizat cu minuţiozitate planificarea activităţilor în şcoală vizând 

întocmirea, aprobarea şi aplicarea documentelor de planificare. 

Fiind o unitate de învăţământ filieră tehnologică, principalul document strategic este planul de 

acţiune al şcolii (PAS), revizuit de comisia de revizuire si actualizare PAS formata din dir. Nicolaescu 

Ileana, dir. Adj. Cristea Elena, prof. Badea Camelia, prof. Stefan Georgeta, prof. Albu Mariana 

conform prevederilor şi particularităţilor PLAI şi PRAI şi recomandărilor CNDIPT.  

Ca documente operaţionale de proiectare, conducerea şcolii a elaborat planurile manageriale 

semestriale/anuale, cuprinzând si programele de activităţi curriculare şi extracurriculare, discutate şi 

aprobate de către CP şi CA. S-a urmărit aplicarea documentelor curriculare aprobate de către factori 

desemnaţi în acest sens (Comisia de Curriculum, responsabilul cu orarul şcolii, cadrele didactice care 

se ocupă de activităţi extracurriculare, consilierul educativ). 

Distinct de planurile manageriale au fost elaborate de către consilierul educativ, discutate şi 

aprobate în CP şi CA - Programul activităţii educative şcolare şi extraşcolare.  

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto a dovedit în fiecare an școlar că este preocupat şi de 

latura educaţiei informale, prin inserarea chiar şi în cadrul activităţilor de diriginţie,  a unor teme ca: 

lupta antidrog, sănătatea şi securitatea în muncă, relaţionarea inter-personală, educaţie moral-civică, 

sexuală, măsuri de combatere a violenţei în şcoli, etc. Toate aceste manifestări atitudinale ale 

managementului unităţii noastre şcolare şi-au reflectat finalităţile prin obţinerea de premii la diferitele 

concursuri şi competiţii organizate de diferiţi parteneri sociali. A fost asigurată baza logistică pentru 

diferite activităţi extracurriculare şi diferite concursuri şcolare (activităţi regăsite şi în planul 

managerial pe linie educativă). 

Prin decizii interne ale directorului şcolii au fost constituite comisiile cu caracter permanent 

prevăzute de ROFUIP, cât şi comisiile cu caracter ocazional. De asemenea, în luna septembrie 2018 

au fost emise deciziile de constituire nominală a ariilor curriculare, astfel: 
1. Limbă și comunicare -  resp. Prof. Vîrlan Ramona 

2. Matematică și științe - resp. Prof. Constantinescu Florica 

3. Om și societate - resp. Prof. Pahontu Carmen 

4. Tehnologii - resp. Prof. Albu Mariana 

5. Comisia metodică a dirigințiilor - resp. Prof. Ștefan Georgeta 

 

Harta parteneriatelor 

  

Harta parteneriatelor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto cu alte organizaţii poate fi 

prezentată astfel: 

 

A. Parteneriatul cu sindicatele 

În cadrul şcolii funcţionează un singur sindicat reprezentativ: Organizaţia sindicală afiliată la 

FSLI. Reprezentantul organizaţiei de sindicat FSLI, d-l Iugulescu Laurentiu, participă la: 

- Ședinţele Consiliului de Administraţie; 

- Întrunirile Comisiei de evaluare şi asigurare a calității; 

- Evaluarea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

 

B. Parteneriatul cu părinţii şi Consiliul elevilor 

Conducerea şcolii a realizat un parteneriat eficient cu Comitetul de Părinţi din şcoală. În cadrul 

activităţilor comune s-au stabilit programe unde s-a împletit efortul părinţilor cu cel al conducerii 

pentru obţinerea unui învăţământ modern şi eficient. Astfel: 
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Consultarea cu părinţii pe probleme specifice şcolii şi elevilor s-a realizat şi în cadrul unor 

comisii şi consilii unde aceştia sunt membrii permanenţi: Consiliul de Administraţie, Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, Consiliul Reprezentativ al Părinților s.a. 

De asemenea, un rol important l-a avut şi Consiliul elevilor, care s-a implicat în activităţile 

educative menţionate. 

 

IV.3. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic 

din Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

 

Simpozioane, colocvii, festivaluri, work-shopuri la care au participat cadrele didactice: 

 

- participare cu lucrare la masa rotundă și în juriu în cadrul Simpozionului Naţional dedicat Zilei 1 

decembrie – Şcoala Gimnazială “V. Cârlova”: prof. Nicolaescu Ileana, prof. Pahontu Carmen, prof. 

Iugulescu Laurențiu 

- participarea la diferite concursuri sportive: prof. Capmare Constantin 

- Simpozion "Didactica specialității - de la teorie la practică" organizat de Seminarul Teologic Ortodox 

”Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița și 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – participare cu lucrare – prof. Ionescu Cremona, prof. 

Cristea Elena, prof. Badea Camelia, prof. Dumitrescu Lorena, prof. Ștefan Georgeta 

- Simpozionului regional „Unirea – Naţiunea a făcut-o!”  Şcoala Gimnazială „Vasile Cârlova” - 

participare cu lucrare la masa rotundă și în juriu în cadrul: prof. Nicolaescu Ileana, prof. Pahontu 

Carmen. 

- Simpozion Interjudețean „Cu poluarea nu-i de joacă”, ediția a IX-a, Huși, participare cu lucrare prof. 

Vîrlan Ramona, prof. Pahonțu Carmen, prof. Iugulescu Laurențiu  

- Simpozion Internațional „Educație fără frontiere” – prof. Vîrlan Ramona 

- Simpozion Cadre didactice – „Metode de dezvoltare a competentelor de lectura prin formarea 

textelor istorice”, prof. Pahontu Carmen, prof. Iugulescu Laurențiu 
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IV.4.  Învățământul Profesional și Tehnic  

 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 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. 

În Liceul Tehnologic de Transporturi Auto există filiera tehnologică, cu profilul tehnic.    

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în 

conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru formele de învăţământ seral, 

durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen 

de certificare. 

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 
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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, filiera tehnologică, 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, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul 

economic și elev. 

Parteneriatul pentru formare profesionala 

Învăţământul profesional are durata de 3 ani și este organizat după finalizarea clasei a VIII-a, 

ca parte a învățământului secundar superior. 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. 

Pentru a-i ajuta pe elevi în tranziţia de la şcoală către maturitate şi un loc de muncă, unitatea 

şcolara le ofera oportunităţi de a învăţa. Pornind de la ipoteza că şcoala nu poate decide singură cu 

privire la şansa absolvenţilor de a pătrunde cu succes în lumea muncii, este necesar ca aceasta să se 

deschidă spre comunitate, să aibă în vedere nevoile reale ale comunităţii, să colaboreze pentru 

satisfacerea acestora. Toate acestea nu se pot realiza decât prin lucru în parteneriat. Cunoaşterea 

agenţilor economici parteneri ne permite proiectarea unui plan de şcolarizare echilibrat în concordanţă 

cu solicitările de pe piaţa muncii, creşterea şanselor de integrare în muncă a absolvenţilor 

învăţământului tehnic, asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea instruirii practice la aceşti agenţi 

economici în concordanţă cu cerinţele programei şcolare.  

Agenţii economici cu care şcoala noastră colaborează prin CONVENŢII-CADRU pentru 

profesionalizarea elevilor sunt: S.C. Raiman Capucino SRL, S.C. Beda Impex SRL, S.C. Mavexim 

S.R.L., S.C. Claunic Auto SRL, S.C. Serpro S.R.L., Vio Transgroup SRL, S.C. Procor S.A., Somaco 

Grup Prefabricate S.R.L., Auto Best Skoda SRL, Claunic Auto SRL. 

 

 

IV.5. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară 

 

Secolul XXI aduce în prim plan conceptele  care trebuie să creeze condiţiile egale şi echitabile la 

educaţie pentru toţii tinerii, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, dezvoltarea potenţialului personal 

al fiecărui individ, reducerea inegalităţii şi a excluziunii sociale. De asemenea, se are în vedere ca prin 

aceste activităţi educative să se promoveze valorile şi principiile etice, cooperarea între actorii 

implicaţi în educaţie pentru utilizare celor mai bune abordări didactice necesare ridicării standardelor 

educaţionale şi nu în ultimul rând asigurarea resurselor umane şi financiare pentru derularea acestor 

programe educative. 

Pentru formarea competențelor cheie la elevi se va avea în vedere profilul cadrului didactic care 

vor include capacitatea de utilizare a unor metode specifice de identificare a nevoilor și intereselor 

elevilor, asumarea unui demers pedagogic fundamentat pe opțiuni explicite privin metodologiile 

didactice în relație cu teoriile învățării și în raport cu nevoile și interesele elevilor. De asemenea, se are 

în vedere un nivel înalt de autocunoaștere, autonomie, reflecție personală, echilibru emoțional, 
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asertivitate și bune calități de comunicare cu elevii, dezvoltarea maximală a potențialului fiecărui 

copil/elev, pentru progres în învățare, pentru un climat incluziv, pozitiv și inovativ. 

În tot acest context se pune accent pe consiliere, mediere socială, facilitarea învățării în contexte 

nonformale și informale de educație, asigurarea de suport individualizat elevilor cu diferite nevoi de 

învățare, asigurarea legăturii cu familia și implicarea acesteia în dezvoltarea personală a 

copilului/elevului, angajarea acestora în experiențe educționale care transced granițele disciplinare, 

culturale și ideologice. De aceea, este nevoie permanent de feeadback, pentru a ști cum să-și ajusteze 

strategiile de învățare, iar decidenții au nevoie de informații pentr a ști cum să regleze politicile 

educaționale. 

În anul școlar 2018-2019, coordonatorul de programe și proiecte educative școlare și extrașcolare, 

și-a propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale școlii, o 

serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, în care să implice afectiv, 

motivațional și conștient toți elevii școlii, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație (familie, 

Biserică, Poliție, Cabinet medical școlar, bibliotecă, factori economici, ONG-uri etc.). Au fost propuse 

și vizate spre atingere următoarele obiective majore: 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ; 

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; 

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri 

de educaţie complementară; 

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare 

prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională; 

7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea 

impactului acesteia în comunitate; 

10.  Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 

c. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor 

învăţării. 

d. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor 

educaţiei de impact. 

Pentru atingerea și punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum și pentru 

planificarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare, am ținut cont de interesele, preferințele, 

abilitățile, aptitudinile, motivațiile și nevoile de formare profesională ale elevilor noștri, de planul 
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cadru de învățământ și de idealul educațional al școlii românești contemporane, în vederea realizării 

învățării depline ca proces instructiv-educativ și ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea 

“educabililor” în membri activi și responsabili ai comunitatii în care trăiesc și își desfășoară activitatea, 

ai societății democratice și ai marii familii europene. 

REZULTATE AŞTEPTATE în urma desfășurării activităților propuse au fost: 

 creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării; 

 introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu; 

 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu; 

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ; 

 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 

 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

 creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 

 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu 

privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 

generaţii ce urmează a se integra; 

 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

Activitățile realizate în anul școlar 2018-2019 s-au situat în sfera Educației pentru sănătate, 

Educației religioase, Educației pentru dezvoltare personala, Educației pentru receptarea valorilor 

culturale, Educației estetice, Educației pentru valorile democrației, Educației civice, Educației pentru 

drepturile copilului, Educației incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educației ecologice etc. Amintim 

faptul că parteneriatele încheiate cu Poliția locală și cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Biblioteca 

Județeană I.H.Rădulescu, Direcția de Sănătate Publică, Complexul Muzeal Curtea Domnească au 

diversificat oferta de activități educative, contribuind la lărgirea paletei de activități extrașcolare oferite 

elevilor. 

 

În cadrul CONSILIULUI ELEVILOR, s-au desfasurat dezbateri, mese rotunde, activități cu 

scop informativ, vizând formarea personalității elevilor pe multiple planuri. 

 În cadrul COMISIEI DIRIGINȚILOR, s-au susținut de către profesorii-consilieri lecții 

demonstrative la disciplina Consiliere și Orientare, fiecare diriginte a planificat riguros activitățile 

extrașcolare desfășurate împreună cu colectivul de elevi manageriat, lectoratele / ședințele cu părinții, 

în număr de cel puțin 1 pe lună, în cadrul cărora s-au lecturat referate pe diverse teme cu impact 

educațional. S-au derulat săptămânal activități de suport educațional pentru părinți, care au urmărit 

consolidarea parteneriatului școală - familie. Activitățile metodice au constat în: prezentarea de 

referate, aplicarea de chestionare profesorilor-consilieri, dezbateri, mese rotunde pe teme educationale 

și activități metodice cu scop informativ;  

În cadrul întâlnirilor periodice cu părinții care formează Consiliul Reprezentativ Al 

Parintilor: s-a urmărit permanent consolidarea relației școală-familie-comunitate și promovarea unui 
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dialog sincer cu părinții. Părinții au fost îndemnați și susținuți în permanență să asigure un climat 

pozitiv și propice dezvoltării armonioase a copiilor și să ceară asistența școlii - consilierului școlar. 

 

Programul  național Școala Altfel  

 

Săptămâna „Scoala altfel” a fost o combinaţie de activităţi desfăşurate într-un mod plăcut de 

către elevi, beneficiarii primari ai educatiei având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii 

şi de a consolida relaţia cu aceştia. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a 

catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de “săptămâna  altfel”. Elevii au nevoie de activităţi care 

să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere. Puşi în situaţia de a acţiona 

singuri, ei îşi însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în propriile motive interioare, după care se 

conduc.  

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care 

să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale beneficiarilor primari ai educației, să pună în 

valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 

curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale 

Tipurile de activităţi care s-au organizat în săptămâna, durata acestora, modalităţile de 

organizare şi responsabilităţile s-au stabilit prin consultarea elevilor, părinților în ședințele cu părinții 

pe clase și cadrelor didactice în Consiliul profesoral şi s-au aprobat de Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ. 

Din activitățile desfășurate amintim: 

- Vizionare de film după romane studiate 

- Vizionare de filme documentare 

- Lectura în viața tinerilor 

- Scriitorul meu preferat 

- Concurs interdisciplinar online: ”Cine știe câștigă !” 

-  „Pe-al nostru steag e scris Unire!” – realizare de postere 

- „De la A la Z – antreprenori de succes” 

- Bariere în comunicare 

- Cultură și civilizație engleză - „British life and culture” 

- Rolul tinerilor în apărarea vieții, în promovarea valorilor religioase. Vizită la Catedrala 

Eroilor. 

- Spania – destinații turistice 

- ”Să ne cunoaștem orașul” – vizită la muzee și alte obiective turistice din orașul nostru 

- ”Lumea cărților” -  Activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană 

- ”Educație pentru sănătate”,  

- „Tu alegi cum trăiești” 

- Excursie tematică la Alba Iulia  

- ”Apa, un univers într-o picătură” 

- Estetica și îngrijirea pomilor fructiferi din curtea școlii 

- „Jocuri recreative: rummy, table, cărți! 

- Competiții sportive – fotbal, tenis 

- Experimente de fizică distractive 

- Laboratoare virtuale 

- ”Ce știm despre  automobile” 

- Automobilul în prezent – tipuri de automobile și specificul lor 

- Istoria automobilului 

- Deplasarea de acasă la școală – Reguli de utilizare a transportului în comun 

- Cum se completează Scrisoarea de intenție, CV-ul, Interviul de angajare 

- Estetica și îngrijirea pomilor fructiferi din curtea școlii 

Rezultate înregistrate în urma activităților: fotografii, produse realizate de elevi, prezentări 

PPT, expoziţie foto, fişe cu impresiile elevilor. 
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 Activităţile din cadrul programului „Săptămâna Școala Altfel” au fost complexe, s-au bazat 

pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat un număr mare de elevi, cadre 

didactice, invitați, părinţi.  

 

Activități educative deosebite organizate 

 Ziua limbilor europene 

 Ziua semnelor de punctuație 

 ”Ziua mondială  Educației” 

 Comemorarea Holocaustului 

 ”Drepturile omului, drepturile noastre” 

 Halloween Day 

 Concursul de desene și proiecte cu tematică rutieră ”Desenăm, ne jucăm, circulație învățăm” 

 Festivalul Național al Șanselor Tale 

 STOP traficului de ființe umane 

 Educația prin media. Săptămâna familiei fără televizor 

 Săptămâna Educației Globale 

 Visul împlinit – activități dedicate Zilei Naționale a României 

 Colinde și colindători 

 „Dăruim crâmpeie de bucurie” 

 Voluntariat cu echipa SNAC 

 Ce știm despre droguri și traficanții de droguri? 

 15 ianuarie 2018 – La teiul lui Eminescu – poet universal 

 Unirea Principatelor Române – moment dedicat  zilei de 24 ianuarie 

 Cum completăm corect un CV sau o scrisoare de intenție 

 Avocatul elevului 

 Remedierea scrisului și a cititului. Lectura, o plăcere, nu o obligativitate 

Concursuri și competiții sportive 

 Cum completăm corect un CV sau o scrisoare de intenție 

 Avocatul elevului 

 Remedierea scrisului și a cititului. Lectura, o plăcere, nu o obligativitate 

Concursuri și competiții sportive 

 De la Sfântul Valentin la Dragobete 

 „La mulți ani, Doamnelor!” 

 „Primăvara cu alaiul ei de flori” 

 „De ziua ta, măicuță! Scumpă măicuță, ce mult te iubesc!” 

 „Maratonul de poezie” – Proiect educativ  

 22 Martie - Ziua mondială a apei 

 Porți deschise pentru educație și formare 

 27 Martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România 

 Rugăciune în memoria eroilor 

 Activitate de informare 

 Informare și consiliere profesională 

 „România 100 – Eroul necunoscut” 

 Informare și consiliere profesională 

  Prezentarea ofertei Universității Valahia Târgoviste 

 Activitate de Ziua Eroilor si Inaltarea Mantuitorului  

 Popularizarea Liceului la Școala Gimnazială „Buică Ionescu” Glodeni 

 „Marșul absolvenților” – ediția a II-a 

 „Copilărie, vis și fantezie…” – protecția și promovarea drepturilor copilului 

 „Ziua mondiala fără tutun” 
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IV.6. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 
 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

    În acest caz, menţionez următoarele: 

    - Comisia pentru Control Managerial Intern este actualizata anual; 

    - Echipa de gestioanre a riscurilor este actualizata; 

    - Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare 

şi îndrumare metodologică, este actualizat anual; 

    - Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 25% din totalul activităţilor procedurabile 

inventariate sunt actualizate anual; 

    - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni 

de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în 

activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost 

actualizat în cursul anului; 

    - În cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern; 

 

 

IV.7. Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și 

consolidarea parteneriatului cu organizațiile sindicale din Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto  

 

Parteneriate educaționale 

 

Au fost încheiate parteneriate cu instituții din Târgoviște în vederea realizării de activități 

educative cu elevii noștri: Poliția locală, Inspectoratul Județean de Poliție, Biblioteca Județeană 

I.H.Rădulescu, Direcția de Sănătate Publică, Complexul Muzeal Curtea Domnească, școli gimnaziale. 

 

În cadrul şcolii funcţionează un singur sindicat reprezentativ: Organizaţia sindicală afiliată la 

FSLI. Reprezentantul organizaţiei de sindicat FSLI, d-l Iugulescu Laurentiu, participă la: 

- Ședinţele Consiliului de Administraţie; 

- Întrunirile Comisiei de evaluare şi asigurare a calității; 

- Evaluarea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

 

IV.8. Comunicare instituțională 

 

Promovarea imaginii scolii 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto s-a bucurat de o imagine instituţională bună în comunitate, 

imagine care s-a manifestat atât în domeniul relaţiilor publice, cât şi în relaţiile cu mass-media și cu 

școlile gimnaziale din Târgoviște și din imediata apropiere a municipiului. Aceasta s-a realizat prin:  

• Realizarea materialelor de promovare a școlii – broșura, plian, afișe; 

• Mediatizarea unor activitati prin intermediul paginilor de socializare; 

• Redactarea revistei scolii “Noi si adolescenta“; 

• Reactualizarea site-ului scolii www.ltta.ro; 

• Parteneriate cu școli gimnaziale din județ. 

 

 

http://www.ltta.ro/
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IV. 9. Activitatea financiar-contabilă 

 

Referitor la veniturile realizate prin casieria proprie, rezultatele la finele anului școlar 2018, 

respectiv 2019 sunt semnificative. În anul 2018 veniturile au fost de 177.056 lei, iar în anul 2019 au 

fost La 01.09.2019 au fost realizate veniturile în sumă de 7547 lei.  
Sursele de venit bugetar au fost: venituri formare conducători auto categoria B, cantină, taxe 

documente școlare. 
Gestionarea acestor venituri se face de către Primăria Municipiului Târgoviște, plățile din 

aceste venituri făcându-se sub formă de finanțare, pe bază de buget.  

 Programe sociale 
  În anul școlar 2018-2019, au beneficiat de bursa „Bani de liceu” 11 elevi, iar de Burse 

profesionale au beneficiat un număr de 130 elevi de la Școala profesională. 

Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani și care au continuat cursurile învăţământului liceal şi 

profesional în condiţiile legii au primit alocaţia de stat.  

Asigurarea cu manuale şcolare 2018-2019 

Toti elevii din învățământul de zi au beneficiat de manuale gratuite. 

 

 

IV.10.  Serviciul informatizare 

Serviciul informatizare din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a desfășurat activități 

privind colectarea/verificarea de date, conform cerințelor primite de la Ministerul Educației Naționale, 

Inspectoratul Școlar Județean și alte instituții ale statului, date care  conduc la o activitate transparentă 

și aplicată. 

Lista aplicațiilor/machetelor/bazelor de date la care s-a lucrat  pentru desfășurarea în bune condiții 

a activităților specifice sistemului de învățământ: 

- Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România 

- Proiectul planului de școlarizare 

- Realizarea planului de școlarizare 

- EduSal 

- Bacalaureat 

- Euro200 

- Bani de liceu 

- Bursă profesională 

- Situația cheltuielilor de personal 

- Bazele de date aferente simulărilor examenelor naționale 

- Situația referitoare la asigurarea cu apă curentă / canalizare  

- Situația referitoare la asigurarea cu pază / camere video a unităților de învățământ  

- Situația costului standard / elev 

- Situația statistică privind începutul anului școlar, respectiv sfârșitul anului școlar 

- Situația statistică la sfârșitul semestrului I, respectiv la sfârșitul semestrului al II-lea. 

 

IV.11. Biroul Salarizare normare 

În anul școlar 2018 – 2019, Compartimentul a avut în vedere: 

- întocmirea adreselor de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, în limita 

numărului maxim de norme alocat, la propunerea conducerilor unităților de învățământ și cu 

aprobarea C.A. al LTTA; 

- verificarea și avizarea lunară a statelor de personal și de plată; 

- întocmirea diverselor și transmiterea situațiilor solicitate de M.E.N., ISJ sau alte instituții. 
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IV.12. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

În general, stilul de conducere la nivelul unităţii de învăţământ a fost participativ, prin 

implicare directă sau delegare de sarcini.  

Conducerea şcolii colaborează în condiţii bune cu institutiile statului, cu incidenţă asupra 

mediului şcolar. Dovada stau protocoalele de parteneriat cu Biblioteca Judeteana ”I.H.Radulescu”, 

Muzeul Judetean de Istorie, Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita e.t.c., fiind derulate  

diferite activitati extracurriculare sau campanii de informare a elevilor pe diferite teme a caror 

finalitate o reprezinta educarea in spiritul cetateniei active.  

O altă preocupare o reprezintă și informarea elevilor privind prevenirea incidentelor în 

domeniul incendiilor şi altor evenimente deosebite/cutremur. S-a efectuat o dată pe semestru 

simularea unui exerciţiu de alarmare şi evacuare. 

De asemenea, unitatea școlară beneficiază de sprijinul Poliţiei de proximitate pentru orice fel 

de incidente care s-ar putea produce în cadrul spaţiului şcolar, precum furturi, bătăi, chiul, etc., iar 

siguranta si securitatea elevilor este asigurata cu sprijinul S.C. Municipal Security. 

Locația școlii a fost amenajată la standarde cerute de D.S.P. Dâmbovița (gresie, faianţă şi 

materiale sanitare de strictă urgenţă şi necesitate), există cabinet medical care asigură servicii 

medicale pentru elevi şi angajaţi. 

Biblioteca şcolară, an de an își îmbunătăţeşte fondul de carte. La biblioteca unității școlare sunt 

înscrişi 344 de elevi şi 36 de cadre didactice, dar și alți angajați ai unității, în total 425 cititori. Cele 

mai citite volume din biblioteca noastră sunt de literatură română, literatură universală, carte tehnică, 

albume şi enciclopedii. 
În concluzie, conducerea şcolii s-a preocupat permanent de atingerea tuturor obiectivelor şi 

măsurilor stabilite în planul managerial. 

S-a verificat respectarea întocmirii şi predării la termenul stabilit a planificărilor calendaristice;  

 S-au efectuat verificări privind modul de completare a cataloagelor; 

 S-a urmărit verificarea parcurgerii programelor şcolare de către cadrele didactice prin 

confruntarea planificărilor calendaristice cu condica de prezenţă; 

 S-au realizat asistente la ore conform graficului de asistente si interasistente; 

 S-a verificat, cel puţin o dată pe săptamână, condica de prezenţă şi semnarea ei de către cadrele 

didactice; s-a constatat un procent de 15% din profesori care întârzie lunar cu semnarea 

condicii. 
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V. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE ȘI DE LUCRU 

 

 

La prezentul raport se anexeaza rapoartele ariilor curriculare după cum urmează: 

 

V.1. Comisia metodică Limbă și comunicare 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- profesorii catedrei sunt bine pregătiți profesional, având grade didactice și o mare disponibilitate de a 

comunica cu elevii; 

- cadrele didactice au participat la consfătuirile de la inceputul anului școlar; 

- activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea 

programei de specialitate; există planificări pe unități de invățare la obiectele română, franceză, 

engleză; 

- școala are internet iar profesorii sunt interesați să folosească metode moderne de predare-invățare- 

evaluare pentru lucru in perechi, pe grupe, in echipe, utilizând și fișe de lucru. Profesorii utilizează 

recomandările de la cursurile de perfecționare realizând diseminarea acestora prin referate pentru 

comisia metodică. 

- s-au susținut interasistențe la ore. 

- s-au efectuat teze și s-au constatat unele deficiențe in exprimarea scrisă a elevilor. S-a discutat media 

obținută pe clasă, programele școlare și modul de elaborare a tezelor și a barourilor de corectare cu 

matrice pentru materia limba și literatura română, pornind de la metodologiile privind tezele. S-a 

intocmit un plan de activități privind ameliorarea acestora la această materie; 

- elevii din unele clase au fost familiarizați cu activitatea bibliotecii, insistându-se  pe deprinderile de a 

valorifica sursele de informare și pe studiul individual in bibliotecă; s-a desfășurat, in acest sens,o 

vizionare de filme tematice și piese de teatru, care a constat in activitatea elevilor din liceu sub 

indrumarea profesorului de limba și literatura română cu biblioteca, in vederea imbunătățirii prezenței 

elevilor in Biblioteca Liceului dar și a vocabularului elevilor, activitate care s-a derulat pe intreg 

parcursul anului școlar 2018-2019, in urma căruia s-au intocmit referate cu d-na bibliotecară a liceului 

și d-na laborantă; 

- profesorii catedrei au participat la multiple activități din școală și din afara liceului;  

 

Puncte slabe 

- rezultatele slabe ale elevilor la diferite obiecte, aceștia fiind dezinteresați să invețe și să iși facă 

temele; 

- s-au intocmit proiectări didactice pe fiecare membru al comisiei și potofoliul profesorului; 

- lipsa de interes a unor părinți in relația cu școala; 

- efectivele de elevi din etnii diferite care suprasolicită atenția și modul de coordonare a activității 

didactice. 

Măsuri ameliorative 

- aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

- motivarea elevilor pentru implicarea lor in procesul invățării prin desfășurarea unor activități 

didactice complexe care să stimuleze interesul pentru predare-invățare-evaluare; 

- folosirea metodelor activ participative;  

- asigurarea unui cadru propice invățării; 

- sistem echitabil de recompense - sancțiuni pozitive. 

 

Responsabil comisie metodică,  

Prof. Vîrlan Ramona 
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V.2. Comisia matematica si stiinte 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 existenţa personalului didactic calificat permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

 tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul mic de elevi la clasă; 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările 

ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei 

discipline şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare; 

 încadrare foarte bună - personal didactic calificat  şi cu experienţă;  

volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp, eficient si corespunzător problemele   

 

OPORTUNITĂŢI 

 varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul scolii;  

 parteneriate cu părinţii, Primăria, agenţi economici; 

 angrenarea comunităţii locale în lucrările de întreţinere a şcolii; 

 transformarea şcolii într-un mediu incluziv;  

 disponibilitatea unor cadre didactice de a învăţa şi de a colabora cu ceilalţi factori educaţionali; 

 

RISCURI 

 inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate, mass 

media etc.; 

 criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice precum şi nivelul scăzut de cultură şi 

instruire al părinţilor conduc la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii; 

 concurenţa şcolilor apropiate din mediul urban; 

 reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic. 

 

Responsabil comisie metodică, 

Constantinescu Florica 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara orelor predate la disciplina respectivă; 

 motivarea scăzutăaelevilor; 

 avalanşa de informaţii şi reglementări; 

 utilizarea calculatoarelor prea puţin la toate disciplinele; 

 mediul inaccesibil persoanelor cu nevoi speciale;  

 slaba reprezentare a coeziunii de grup şi a sentimentului  apartenenţei profesorilor; 

 procent mic de promovabilitate la examenul de bacalaureat 
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V.3. Comisia metodica”Om si societate” 

ANALIZA SWOT 

 

 

PUNCTE TARI 

- o bună colaborare între membrii comisiei; 

-  comunicarea eficientă între membrii comisiei şi conducerea şcolii,   între profesori şi elevi; 

- proiectarea activităţii didactice în conformitate cu programele şcolare 

- respectarea proiectării activităţilor instructiv- educative cu implicarea în organizarea de activități 

extrascolare; 

- interes crescut pentru implementarea unor proiecte şi parteneriate educaţionale; 

- implicarea unor cadre didactice în activități științifice: simpozioane, sesiuni de comunicări științifice 

etc; 

-formarea unor deprinderi religioase sănătoase si participarea  la  slujbele din biserică; 

- receptivitatea cadrelor didactice pe învățământul centrat pe elevi (generalizându-se învățarea centrată 

pe elev). 

 

PUNCTE SLABE 

- dezinteresul unor elevi  faţă de învăţătura ceea ce se reflectă  în rezultate slabe; 

- mulţi elevi cu probleme de comportament si disciplina; 

 - lipsa softurilor educaţionale: materiale audio-video create pentru disciplinele noastre; 

- neutilizarea  lecţiilor în sistemului AEL;  

- utilizarea redusă a videoproiectorului, calculatorului la unele discipline; 

 

OPORTUNITATI  

- o echipă bună care poate fi stimulată uşor; 

- colaborare cu CCD pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 

- disponibilitatea conducerii şcolii, a cadrelor didactice şi a părinţilor pentru desfăşurarea de activităţi 

cu tematică religioasă; 

- distanţa scurtă şcoală – biserică; 

- orientare către proiecte şi parteneriate. 

 

AMENINTARI 

- programele supraîncărcate diminuează alocarea de timp pentru proiecte si parteneriate; 

 - număr redus de ore la discipline de învăţământ din cadrul catedrei; 

- mai multi profesori funcţionează în mai multe şcoli, ceea ce îngreunează implicarea în mai multe 

activităţi instructiv- educative; 

- neimplicarea  eficientă a părinţilor elevilor cu probleme 

Responsabil comisie metodică, 

Pahontu Carmen 

 

V.4. Comisia metodica”TEHNOLOGII” 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 
-Implicarea promptă a membrilor comisiei în problemele în care au fost solicitaţi 

-Seriozitate  şi cooperare între marea majoritate a membrilor comisiei  

 -Buna pregătire profesională a majorităţii membrilor  comisiei 

-Participarea la activităţi extraşcolare 

-Implicarea unui număr mare de elevi in activitatile educative școlare si extrașcolare 

-Desfășurarea unor activitati variate atât din punctul de vedere al tematicii, cat si din cel al 

formelor de organizare 

Puncte slabe: 
-Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la activităţile desfăşurate 
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-Neutilizarea materialelor Phare de către unele cadre didactice 

-Neutilizarea metodei de învăţare centrată pe elev de către toţi membrii comisiei tehnice   

Oportunităţi:  
-Organizarea unui număr mai mare de activităţi extracurriculare la nivelul comisiei 

-Utilizarea unor softuri educationale 

Ameninţări:  
-Scăderea interesului copiilor şi părinţilor  pentru şcolală, în special din lipsa condiţiilor  

materiale 

     Responsabil comisie tehnică: 

  Ing. Albu Mariana 

V.5. COMISIA PENTRU CURRICULUM  

1. Puncte tari 

- Informarea cadrelor didactice privind noile metodologii; 

- existenţa programelor CDL la nivel de şcoală, completarea corecta a cataloagelor; 

- colaborarea cu agenţii economici; 

- cadre didactice de specialitate. 

2. puncte slabe 

- Accesul la date se face cu greutate, datorită programului încărcat al cadrelor didactice, membre 

în comisie. 

3. Oportunităţi 

-  Adaptarea calificărilor la cerințele pieței in corelare cu nevoile elevilor. 

  4. Ameninţări 

- Numărul mic de elevi care doresc continuarea studiilor. 

Responsabil, 

Prof.  Ștefan Georgeta 

 

V.6. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

ANALIZA SOWT  

 

Puncte tari 

- Întocmirea documentației necesare la termen  

- Rapoartele de monitorizare, raportul procesului de autoevaluare au fost întocmite și apreciate de 

către echipele de control; 

- Întocmirea procedurilor; 

- Accesarea și completarea RAEI online pe platform ARACIP; 

Puncte slabe 

- întocmirea documentației necesită o muncă dificilă și un timp foarte mare de lucru; 

- nu toţi membrii echipei CEAC răspund  prezent la întâlnirile de lucru pe care le stabilesc de comun 

acord 

Oportunitati: 

- lucrul in echipa 

- colaborarea cu diferite institutii  

Amenintari  

- timp foarte mare de lucru 

- neimplicarea tututror cadrelor didactice 

- nu toti membrii comisiei au acces la platforma ARACIP 

Coordonator, 

Prof. Pahonțu Carmen 
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V.7. COMISIA PENTRU  PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ  

 

PUNCTELE TARI 

-existenta formarii initiale a profesorilor in 

pregatirea de specialitate si cea psihopedagogica, 

capacitatea de proiectare in functie de continutul 

de curriculum si de particularitatea claselor de 

elevi , stil didactic eficient in dirijarea invatarii; 

-număr mare de cadre didactice participante la 

cursuri de formare în specialitate sau în alte 

domenii didactice; 

-performanţe ale cadrelor didactice prin participări 

la sesiuni de comunicări stiinţifice, colaboratori la 

reviste de specialitate, autori de publicaţii în 

domeniul managementului educaţional, auxiliare 

didactice; 

-comisia pentru formarea continuă  implicată  în 

activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

-sprijinul conducerii scolii în vederea participării 

cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de formare/ 

perfecţionare în judeţ sau ţară.                                                                                                                       

PUCTE SLABE 

-lipsa pregătirii acestor cadrelor didactice pentru 

abordarea învăţării centrate pe elev; 

-număr insuficient de ore raportat la materia care 

trebuie parcursă în cazul multor discipline de 

învăţământ; 

-incadrarea profesorilor in mai multe scoli reduce 

timpul de desfasurare a unor activitati in timpul 

liber al elevilor; 

-predarea şi învăţarea centrate pe elev implică o 

pregătire foarte laborioasă a unei ore , iar de 

multe ori profesorii nu au  timp  suficient pentru 

aşa ceva  

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 
-susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea 

metodelor centrate pe elev în cadrul derulării unor 

activitati la nivelul comisiilor metodice ; 

-conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi 

şi responsabili de la nivel local; 

-monitorizarea permanentă a metodelor folosite de 

cadrele didactice în timpul orelor prin asistenţe 

efectuate de echipa managerială şi persoanele 

desemnate de Comisia de Evaluare si Asigurare a 

Calităţii constituită la nivelul şcolii; 

AMENINŢĂRI 

-percepţia gresită a ceea ce înseamnă dezvoltarea 

personală/ dezvoltare în carieră; 

-tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de 

credite transferabile si minimalizarea nevoilor 

punctuale de formare; 

-taxa pentru unele cursuri de formare; 

-suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte 

multă documentaţie. 

 

 

Responsabil comisie,  

Prof. Iugulescu Laurentiu  

 

 

V.8. Comisia de securitate si sanatate in munca și pentru situații de urgență 

ANALIZA SOWT  

 

   PUNCTE TARI  

 Existenta fiselor de securitate si sanatate pentru toate cadre didactice si pentru toti elevii 

care efectueaza instruirea practica. 

 Efecturea instruirii generale, la locul de munca si periodica in conformitate cu Legea 

securitatii si sanatatii in munca 319/2006 si Normele metodologice de aplicare a Legii SSM. 

 Existenta instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca. 

 Existenta truselor de prim ajutor. 

 Existenta Autorizatiei de functionare din punct de vedere al SSM. 
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   PUNCTE SLABE 

 Nu au fost  semnate toate fisele individuale, de securitate si sanatate in munca, de catre toti 

elevii la instruire practica.  

 OPORTUNITATI 

 Perfectionarea continua a cadrelor didactice prinvind securitatea si sanatatea in munca. 

 AMENINTARI 

 Interesul scazut al comunitatii pentru a acorda fonduri in vederea imbunatatirii conditilor 

de munca ale tuturor angajatilor din scoala.  

Intocmit, 

Prof. Dr. ILIE VIORICA 

 

 

V.9. Comisia pentru control managerial intern 

 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

    În acest caz, menţionez următoarele: 

    - Comisia pentru Control Managerial Intern este actualizata anual; 

    - Echipa de gestioanre a riscurilor este actualizata; 

    - Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare 

şi îndrumare metodologică,este actualizat anual; 

    - Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 25% din totalul activităţilor procedurabile 

inventariate sunt actualizate anual; 

    - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni 

de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în 

activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost 

actualizat în cursul anului; 

    - În cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern;          

    Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul 

secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice. 

Întocmit, 

Prof. Manea Viorica 

 

V.10. Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală 

 

 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specifice tipului de violenţă despre care vorbim.  

La nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte există o permanentă preocupare 

pentru prevenirea tuturor tipurilor de conflicte care apar putea să apară în timpul programului școlar, al 

activităților curriculare sau extracurriculare, darși ăn afara programului școlar.  

Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi 

– părinţi – cadre didactice – poliţie - primărie).  

 

Colaborarea cu instituţiile locale. 

 CJRAE – psiholog Fotin Ramona – a realizat săptămanal consilierea individuală şi de grup a 

elevilor cu potenţial violent de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto. 
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 Primăria Municipiului Targovişte – S.C. MUNICIPAL SECURITY care contribuie la 

asigurarea siguranței şi securitatății elevilor din  unitatea de învăţămant prin prezenţa în şcoală 

a agentului de pază în intervalul orar 8.00 – 19.00. 

 I.P. J. Dâmbovița 

Director,  

Prof. NICOLAESCU ILEANA 

 

 

V.11. a) COORDONATORULUI DE PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI 

EXTRASCOLARE 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

- Implicarea unui număr mare de elevi in activitățile 

educative școlare si extrașcolare 

- Organizarea unui număr mare de activități in afara 

spațiului școlar, ceea ce contribuie la creșterea 

interesului elevilor pentru acest tip de activitate si la 

dezvoltarea abilităților sociale ale acestora 

- Abordarea unor teme de actualitate şi de maxim 

interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante, 

toleranţă, delincvenţă juvenilă, etc. 

- Preocupare şi implicare din partea diriginților în 

creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev, elev-profesor. 

PUNCTE SLABE 

- Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii 

coerente de motivare a părinţilor pentru a 

stabili un parteneriat eficient şcoală-familie. 

- Existenţa unui mare număr de elevi 

navetişti, ceea ce împiedică o mai largă 

implicare a lor în activităţi extraşcolare care 

trebuie desfăşurate in afara programului 

școlar 

- Nu toate cadrele didactice organizează 

activități extrașcolare  

- Deși sunt organizate activități, nu există 

proiecte de activitate sau procese verbale 

care să le ateste  

OPORTUNITĂŢI 

 Deschiderea mai amplă spre comunitatea locală, 

organisme care gestionează şi derulează programe 

educaţionale, identificarea acestora ca posibili parteneri 

în educaţie; captarea interesului Comitetului de 

părinţilor pentru acest tip de activitate, complementar 

manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa 

şcolară; 

AMENINTARI 

- Abordarea unor teme care riscă, prin 

repetare, să-şi piardă relevanţa în ochii 

elevilor; 

- Managementul nejudicios al timpului, cu 

riscul ca unii elevi implicaţi în diverse 

proiecte să-şi pericliteze timpul alocat 

studiului 

 

Coordonator de programe și proiecte educative, 

prof. Badea Camelia 

 

b) Comisia de proiecte si programe europene 
 

 

PUNCTE TARI (strenghts) 

o Şcoala dispune de personal calificat, cadrele 

didactice participând la cursuri de formare continuă, 

de modernizare şi reevaluare a metodelor de predare, 

facilitând astfel dinamizarea relaţiei profesor-elev; 

o Baza materială (calculatoare, acces la internet) s-a 

îmbunătăţit considerabil, instituţia noastră fiind în 

continuă dezvoltare 

PUNCTE SLABE (weaknesses) 

o Absenţa spiritului de echipă cauzată de 

discrepanţe la nivelul viziunii cadrelor 

didactice aparţinând unor generaţii 

distincte;  

o Neimplicarea tuturor cadrelor didactice 

în activităţile educaționale europene 

o Indolenţa elevilor şi a cadrelor 
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o S-a inființat cel puțin un cont reprezentând școala 

platforma eTwinning 

o Întâlniri de lucru cu metodiștii și inspectorul pe 

Proiecte educaționale europene 

o Acorduri de parteneriat educaţional cu unităţi care 

desfăşoară activităţi cu programe de educaţie 

europeană . 

o Implicarea activă a elevilor în activităţile 

educaționale europene   

o Antrenarea elevilor în activităţi competitive cu rol 

socializator   

o Disponibilitatea ONG-urilor locale şi naţionale în a 

ne acorda consultanţă şi sprijin logistic pentru 

dezvoltarea unor activităţi menite să educe tineretul 

în sensul evoluţiei calităţii vieţii;   

o Disponibilitatea conducerii în a sprijini demersurile 

Comisiei;  

o Deschiderea spre nou; 

didactice faţă de punerea în practică a 

unor programe extraşcolare sortite a avea 

ca efect atragerea/dinamizarea 

parteneriatelor europene 

o Prea puține activități de diseminare a 

rezultatelor obținute de alte școli din 

proiectele LLP si de identificare de noi 

programe de cooperare europeană 

 

OPORTUNITĂŢI (opportunities) 

o Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD și ANPCDEFP 

Aderarea profesorilor la AEDE (Asociaţia europeană 

a profesorilor) 

o Posibilităţi de accesare a proiectelor finanţate de 

Comisia Europeană (FSE, fonduri structurale, 

granturi guvernamentale pentru dezvoltare şcolară). 

o Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii 

generaţii de programe şi proiecte de cooperareinternaţională; 

o Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 

iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

deroluri; 

o Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 

responsabilizare în viaţa comunităţii 

 

AMENINŢĂRI (threats) 

o Indiferenţa faţă de activitatea celuilalt;  

o Inerţia unor cadre didactice, viziunea 

rutinieră;  

o Lipsa unor cadre didactice de 

deschidere către nou; 

 

 

Responsabil,   

Prof. Constantinescu Florica 

 

c) Comisia diriginților 

 

Principalele activități desfășurate: 

- întocmirea dosarului responsabilului diriginților:nume și prenume diriginți pe clase cu 

număr de telefon, adrese e-mail, planul operațional, tematica activităților comisiei metodice, 

atribuțiile comisiei diriginților conform anexei 1la OMECI 5132/10.09.2009, 

- Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere 

cu părinţii 

- Puncte slabe: Nu toți diriginții au ”registrul de procese verbale al consiliului clasei, însoțit 

de dosarul cu anexele proceselor-verbale”- conform art. 64(c) din regulamentul cadru 5079/2016. 

Situația statistică este inregistrată in registrul de PV ale Consiliului profesoral și predate 

secretariatului. 

- Stabilirea orarului pe clase la disciplina ”Consiliere și orientare profesională”, 
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- Puncte forte: diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurarea  

orelor de dirigenție 

- Puncte slabe: Nu toti diriginții respectă intervalul orar stabilit pentru desfășurarea orelor de 

consiliere și orientare profesională, 

- întocmirea planificărilor la dirigenție, 

- Puncte forte: majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte 

- constituirea Comitetului părinților, 

- Puncte forte: au fost realizate ședințe cu părinții pe clasă pentru constituirea consiliului 

părinților pe clasă și  desemnarea reprezentantului în Consiliul părinților pe școală,Tolea Lavinia-

președinte 

-  distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

intre şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a), 

- Puncte forte:   diriginții claselor a IX-a au reușit să completeze contractele cadru cu părinții  , 

- Puncte slabe:   Nu toți părinții au fost  receptivi la solicitările școlii,la termenul stabilit.   

- Întocmirea situației elevilor cu părinții plecați în străinătate, 

- Puncte forte: Au fost completate tabelele cerute de CJRAE privind situația elevilor cu părinții 

plecați în străinătate, 

- Puncte slabe: Diriginții nu au o situație clară a situației elevilor, situația familială, 

- Prezentarea modificărilor OMEN 5070/2016 cu anexa la OMEN 3027/2018 

- Puncte tari: diriginții au prelucrat la clase metodologia, cu aprofundare art.197,existența 

proceselor- verbale, 

-Puncte slabe: nu toti elevii respectă deciziile din regulamentul școlar, diriginții nu insistă la 

orele lectorate cu părinții la necesitatea respectării regulamentului școlar, a creșterii siguranței elevilor 

în școală, 

- Derularea cu elevii a activităților școlare și extrașcolare. 

- În cadrul comisiei metodice a diriginților s-au desfășurat activitățile: ”Interesele mele 

profesionale. Cine mă poate influența în alegerea carierei?- lecție demonstrativă clasa a XI-a A-

diriginte Ștefan Georgeta;” Relațiile interpersonale din clasa de elevi” - studiu de caz – profesor 

Constantinescu Florica. 

Au fost efectuate ore de consiliere pentru evitarea abandonului școlar în cadrul proiectului” 

Oportunități: - in orarul școlii ora de Consiliere și orientare să nu mai fie considerată ora a 

șaptea. 

Amenințări/dificultăți: riscul creșterii abandonului școlar, refuzul elevilor de a participa la ora 

de consiliere și orientare. 

                                                                                          Responsabil, 

Ștefan Georgeta 

d) Consiliul elevilor 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari:  

 varietatea activiatilor;  

 implicarea elevilor in proiecte şi parteneriate;  

 relatii bune intre memebrii CSE;  

 comunicarea eficienta cu colegii. 

Puncte slabe:  

 Lipsa de exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului; 

 Lipsa implicarii a mai multor membri CSE in activitatile propuse; 

 Lipsa de comunicare intre elevii claselor si sefii acestora; 

 Lipsa unor spatii propice pentru anumite activitati. 

Oportunitati: 

 Imbunatatirea imaginii si sporirea credibilitatii CSE fata de colegii nostrii; 
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 Implementarea unor masuri la cererea elevilor; 

 Cresterea implicarii elevilor in activitati extracuriculare. 

Amenintari: 

 Incapacitatea de a finaliza proiecte din lipsa fondurilor 

Obiective: 

 informarea elevilor cu privire la activitatile extracurriculare; 

 organizarea de expozitii foto de la diferitele activitati desfasurate in cadrul scolii; 

 incurajarea echipelor sportive ale liceului; 

 promovarea activitatii C.Ș.E.; 

 realizarea unui cadru propice informarii elevilor. 

Profesor responsabil, 

Pahonțu Carmen 

 

 

V.12. Comisia pentru întocmirea schemelor orare și asigurarea serviciului pe școală 

ANALIZA SOWT  

 

  Puncte tari: 
           -Implicarea promptă a membrilor comisiei în problemele în care au fost solicitaţi     

           -Seriozitate  şi cooperare între membrii comisiei   

Puncte slabe: 
- Având în vedere ca un numar destul de mare de cadre didactice își desfășoară activitatea în 

mai multe unități scolare a fost nevoie să se elaboreze mai multe variante de orar pana la stabilirea 

celei finale, ceea ce a creat câteva momente de disfunctionalitate care au fost rezolvate în cel mai scurt 

timp 

Oportunităţi:  
             -Existenta în componenta comisiei a unor cadre didactice cu experianta în elaborarea 

schemelor orare duce la rezolvarea în cel mai scurt timp a problemelor 

Ameninţări:  
             - Existența unui numar mare de cadre didactice care își desfășoară activitatea în mai multe 

unități scolare și repartizarea unor cadre didactice mult după inceperea cursurilor ingreuneaza 

elaborarea schemelor orare implicand mai multe modificari   

Responsabil 

Prof. Albu Mariana 

 

V.13. Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studiu 

 

Pe perioada anului scolar 2018 – 2019, au fost realizate urmatoarele activitati: 

-   instruirea personalului didactic cu privire la modul de completare a documentelor școlare; 

 -   verificarea corectitudinii înscrisurilor din documentele școlare; 

 -   monitorizarea aplicării prevederilor Ordinului nr. 5.565 /07.10. 2011 - Regulamentul privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar;  

-  verificarea corectitudinii completării situației mobilității elevilor în cataloagele școlare;  

-  verificarea periodicității notării;  

-   informarea periodică a conducerii scolii privind ritmicitatea notării; 

 -  asigurarea programării corecte a lucrărilor de verificare/lucrărilor semestriale pe clase, pentru a 

evita suprasolicitarea elevilor și pentru a oferi acestora șansa unei pregătiri temeinice;  
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-  urmărirea diversitatii  metodelor de evaluare, ritmicitatea notării , folosirea tuturor instrumentelor de 

evaluare; numărul de note acordat fiecărui elev; constituirea legală a mediei semestriale și a celei 

anuale; 

 -  verificarea existenței documentelor medicale ale elevilor scutiți de educație fizică;  

-   verificarea trecerii în cataloage a situației școlare a elevilor transferați în termen de maxim de 10 

zile de la transfer;  

-   verificarea situației de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenție sau abandon școlar în 

cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situații, spre validare, în sedințe ale consiliului 

profesoral; 

 -   verificarea modului de completare a cataloagelor de către fiecare profesor consilier și prezentarea 

unei informări scrise, la sfarșitul semestrului / anului școlar.  

Responsabil comisie,  

prof. Badea Maria 

 

V.14. COMISIA  PENTRU  URMĂRIREA  FRECVENŢEI, 

NOTAREA  RITMICĂ  ŞI  EVITAREA  ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

Puncte tari 

 A fost monitorizata  şi  verificată  activitatea  diriginţilor  care  sunt  responsabili  de  trimiterea  

mustrărilor  scrise a  înştiinţărilor  scrise  către  părinţi , poliţie  şi  primărie; 

• A fost urmărita  ritmicitatea  notării  elevilor  la  clasele a XI –a  si a XIIa 

A fost prezentata  situația  absențelor  către  conducerea  școlii, în scopul  raportării  către  ISJ; 

 A fost monitorizată  şi  verificată  activitatea  diriginţilor  care  sunt  responsabili  de  trimiterea  

mustrărilor  scrise  a  înştiinţărilor  scrise  către  părinţi , poliţie  şi  primărie; 

• A fost urmărita  ritmicitatea  notării  elevilor  la  clasele a IX –a si a Xa   

• A fost urmărita  situaţia  şcolară  a  elevilor  cu  număr  mare  de  absenţe  la clasele  a IX – a si 

clasele a Xa; 

• A fost intensificata activitatea de cunoastere a elevilor proveniti din etnia  rroma sau familii 

dezorganizate si desfasurarea unor activitati  didactice diferentiate. 

Puncte slabe 

 Relatia scoala-familie nu este suficient dezvoltata, 

  parintii,  nu raspund la apelurile adresate de scoala( nu participa la serbarile organizate in scoala 

sau la activitatile extrascolare, nu participa la sedintele cu parintii) 

Amenintari 

 Migratia elevilor spre alte scoli 

 Abandonul scolar al copiilor din familiile cu resurse materiale modeste, care sunt trimisi la munca 

pentru sustinerea familiei 

 Existenta unui numar insemnat de elevi ce provin din medii sociale defavorizate. 

Oportunitati 

 continuarea activitatii de urmărire a frecvenţei, de prevenire a abandonului şcolar şi de 

îmbunătăţire a activitătii cu tot ceea ce implică aceasta. 

 solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului, a activităţilor de 

intervenţie.  

Responsabil comisie, 

Prof. Constantinescu Florica 
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V.15. Comisia de acordare a burselor 

 

Comisia de acordare a burselor şi-a desfăşurat activitatea conform misiunii încredinţate de 

conducere prin decizii, pentru cele două categorii de burse : ”Bani de liceu” și ”Burse profesionale”. 

Pentru anul scolar 2018 - 2019 pentru bursa de ajutor social « bani de liceu », dupa verificarea 

actelor depuse la dosare și a răspunsului de la Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, a fost inregistrat 

un număr de 11 dosare eligibile.  

Elevii claselor a IX-a B-C,  X-a C-D și XI-a C-D au depus opţiuni de acordare a acestui 

sprijin financiar în număr de 130 de cereri, toate cererile fiind validate de comisie. 

În cursul anului școlar, numeroși elevi au pierdut dreptul de a beneficia de ”bursa 

profesională” datorită absențelor nemotivate. 

 Responsabil comisie, 

Ec. Ciurezu Petre 

 

V.16. Comisia pentru reactualizare PAS 

 

Obiective urmărite in activitatea comisiei: 

- Colectarea informaţiilor privind implementarea acţiunilor/măsurilor planificate, pentru realizarea 

PAS; 

- Evaluarea şi raportarea progresul în realizarea obiectivelor aferente priorităţilor identificate de 

unitatea de învăţământ  şi asumate prin PAS; 

- Pomovarea, dezvoltarea și consultarea  grupurilor implicate şi factorii interesaţi în procesul de 

planificare şi implementare a PAS; 

Puncte tari 

- membrii comisiei au dat dovadă de profesionalism în formularea și completarea PAS 

Puncte slabe 
- Accesul la date se face cu greutate, datorită programului încărcat. 

Întocmit, 

Prof. Badea Camelia 

 

V.17. Comisia pentru inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, monitorizarea și analiza rezultatelor 

elevilor la sfârșit de ciclu școlar 

 

 

Au fost realizate următoarele activități: 

 Au fost culese date despre absolvenții anului şcolar 2018–2019 și a fost realizată o bază de date cu 

activitățile pe care le desfășoară după ce au terminat școala: sunt angajați, înregistrați cu șomaj, 

continuă studiile, sunt plecați în străinătate, etc. Baza de date este in continuă actualizare. 

 Au fost realizate baze de date cu elevii înscrişi în anul şcolar 2018-2019 în clasele terminale. 

 Analiza rezultatelor testărilor iniţiale la clasele terminale şi măsurile propuse au fost realizate la 

nivel de comisie metodică, în special la disciplinele la care elevii vor susține examenul de 

bacalaureat.  

 Analiza rezultatelor pentru lucrările de evaluare semestrială, la clasele terminale și a rezultatelor la 

simularea examenului de bacalaureat şi măsurile propuse au fost realizate, de asemenea, la nivel de 

comisie metodică. 

Intocmit,  

Secretar Florea Marina 
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V. 18. Comisia pentru inventariere 

 

Comisia de inventariere, formata la inceputul anului scolar 2018-2019, are ca responsabil prof. 

Stan Maria iar ca membri prof. Mihai Valentin si prof. Gheorghe Gheorghe. 

In urma analizei Consiliului de Administratie al scolii, s-a hotarat ca aceasta comisie sa fie 

suplimentata cu alte persoane responsabile din scoala, in vederea urgentarii procedurii de inventariere, 

in special pe obiectele Phare. 

Persoanele propuse in comisia nou formata pe o perioada limitata au fost: Pana Mihaela ca 

secretar (prof de limba engleza, cu competente de traducere corecta a obiectelor  Phare, din listele de 

inventariere); prof Iordanescu Mihai si prof. Constantinescu Florica. 

Inventariere obiectelor Phare a fost demarata de prof. Iordanescu M. si Constantinescu F. 

impreuna cu administratorul liceului  Paun Mihaela inca din luna octombrie 2018, si continuata de 

prof. Stan Maria si Pana Mihaela tot in prezenta administratorului Pana Mihaela. Procedura de 

inventariere s-a incheiat partial, in februarie 2019. Inventarierea obiectelor din caminul scolii   s-a 

facut in prezenta prof. Mihai Valentin si Gheorghe Gheorghe. 

 Procedura de inventariere a obiectelor Phare. 

S-a convenit ca obiectele din dotarea Phare sa fie identificate, bifate in listele existente, apoi  

fotografiate si marcate cu etichete care  contin codul din listele cu care au intrat in scoala . S-au 

intocmit liste de inventariere cu urmatorul continut: cod obiect, denumire obiect, numar total obiecte, 

numar de obiecte identificate, numar de fotografii facute pe fiecare obiect si observatii. Fiecare lista 

are trecuta data, locatia si numele persoanelor care au facut inventarierea. 

Inventariere a fost greoaie deoarece listele cu care au venit obiectele au codurile amestecate, nu 

corespund pe domenii,  anumite componente  ale aceluias ansamblu au venit in transporturi diferite si 

sunt pe liste diferite. De asemenea traducerea initiala a fost deficitara si a fost nevoie de alte traduceri, 

verificari pe internet si corelari faptice. Intarzierea procesului de inventariere a avut o alta cauza 

majora faptul ca spatiile in care sunt depozitate obiectele sunt neincalzite si deosebit de friguroase in 

lunile de iarna. 

Obiectele care nu au fost gasite precum si cele incomplete au fost trecute pe o lista separate 

semnata de persoanele care au facut inventarierea. 

De mentionat este si faptul ca aceasta dotare Phare a fost facuta pe domeniile: instalatii, 

constructii, mecanica si auto atat pentru ateliere cat si pentru laboratoare. Spatiile de depozitare si de 

folosinta au fost atelierele in principal, laboratoarele dar si in 3 camere de la parterul caminului de 

elevi, care a permis depozitarea obiectelor mai mari. 

A fost necesara o regrupare a obiectelor pentru o identificare si o verificare mai atenta de catre 

persoanele interesate. La aceasta data, obiectele Phare se gasesc in 4 ateliere (electric, mecanic, 

constructii , tamplarie); in laboratoare si in camin. 

La aceasta data, obiectele Phare nu sunt depozitate organizat, urmand sa se faca aceasta 

procedura dupa casarea celor deteriorate si dupa amenajarea unor rafturi in spatii speciale, pe domenii 

de specialitate. 

La o analiza atenta a obiectelor Phare se poate mentiona ca unele dintre acestea nu au fost 

folosite niciodata, sunt uzate moral ,iar valorile de inventar trecute in liste, in euro, sunt exagerat de 

mari. De asemenea, este de subliniat si faptul ca in anul in care au fost aduse in scoala,cea mai mare 

parte a acestor obiecte Phare a fost predata profesorilor si maistrilor pe baza de proces verbal, si 

repartizate in spatiile potrivite pentru activitati didactice.  

In lista cu obiecte neidentificate sunt cateva care au fost preluate de la cadre didactice dar nu s-

au mai regasit ulterior (mostre materiale tehnice,  termometre digitale….. ) altele nu au fost niciodata 

identificate faptic (gratar le Chatelier, grilaj de protectie…..) in schimb sunt cateva produse care nu pot 

fi identificate ca denumire si cod. Exista de asemenea un compressor de aer care nu se regaseste in 

listele originale.                                     

De mai bine de 10 ani, nu s-a mai facut o inventariere faptica a obiectelor Phare si nici predarea 

– primirea de gestiune, la schimbarea directorilor din functie.  
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Cum specializarile pe constructii si instalatii nu mai sunt solicitate de elevii din judetul 

Dambovita, este necesara o regandire a dispunerii , casarii si regruparii acestor obiecte, in asa fel incat 

procesul didactic pe noile domenii sa nu fie impiedicat de acestea, in special de obiectele mari.  

Fiecarui obiect Phare i se va complete o fisa de inventariere de catre administratorul scolii- 

Paun Mihaela. 

Responsabilul comisiei de inventariere - Stan Maria, a intocmit listele de inventar in format 

electronic, apoi listele de casare pentru a fi verificate si semnate de comisia de casare. Administratorul 

liceului - Paun Mihaela a identificat si a intocmit liste in registrul de inventar al scolii, si a colaborat 

indeaproape cu Directorul scolii, contabilitatea precum si cu CA al scolii. 

Sub atenta coordonare si implicare a d-nei administrator Paun Mihaela, s-a reusit o 

reorganizare si regrupare a obiectelor de inventar urmand sa se intocmeasca liste cu locatiile noi, in 

special pentru obiectele Phare care, in momentul inventarierii se aflau in ateliere, camin, laboratoare si 

cabinet si alte locatii din scoala. 

Au fost excluse din listele de casare obiectele care au fost transferate spre alte scoli. Pentru 

acestea s-au  intocmit procese verbale specifice. 

Obiectele propuse pentru casare au fost dezmembrate, separate pe tipuri de material care sunt si 

vor fi valorificate prin proceduri specifice. 

In listele de casare s-au insumat peste 200 de pozitii (tipuri) de obiecte, fiecare tip cuprinzand 1 

sau mai multe obiecte de acelasi fel. 

Listele de inventariere si de casare au fost intocmite tipuri de magazine si pe gestionari. 

Procesul de inventariere si casare este in desfasurare. 

Întocmit: Stan Maria 

 

 

V.19. RAPORT AL COMISIEI DE CASARE, DE CLASARE SI VALORIFICARE A 

MATERIALELOR REZULTATE 

 

Au fost identificate toate mijloacele fixe/obiectele de inventar, conform listelor de inventar 

anexe şi s-a constatat că:  

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă destinaţie sau 

utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate; 

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ sau economic datorită uzurii 

morale şi nici nu au putut fi valorificate; 

c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun 

similar nou. Prin valoare de achiziţie se înţelege costul unei valori material echivalent nouă la care se 

adaugă cheltuielile de transport, instalare şi punere în funcţiune; 

d) nu mai este avizată folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit necorespunzători în 

comparație cu alte produse similar de generație mai nouă; 

e) au devenit improprii datorită exploatării lor în condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul 

pentru care au fost destinate şi nici în alte scopuri; 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, detine in continuare mijloace fixe si obiecte de 

inventar, care sunt propuse pentru casare da catre comisia de inventariere, urmand ca in anul scolar 

urmator, sa se procedeze la casarea acestora. 

Este de mentionat colaborarea deficitara a compartimentului contabilitate cu gestionarii 

celorlalte compartimente, din punct de vedere al evidentelor diferite inscrise in contabilitate fata de 

evidentele reale din subordinea gestionarilor, fapt care a determinat si determina functionarea 

defectuoasa si greoaie a comisiei de casare, cat si incalcarea involuntara a legii de catre comisia de 

casare datorita acestor diferente in inscrisuri. 

Responsabil comisie, 

Prof. Iugulescu Laurentiu 
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V.20. Comisia de recepție bunuri 

 

           PUNCTE TARI  

Identificarea si verificare cantitativa si calitativa a marfurilor ce se primesc in scoala. 

           PUNCTE SLABE 

Membri comisiei nu pot sa fie prezenti la toate receptiile de marfuri din scoala.    

OPORTUNITATI 

Utilizarea produselor receptionate in cadrul scolii are menirea de a asigura optimizarea  activităţii din 

şcoală. 

 AMENINTARI 

Nu toate marfurile pot fi achizitionate pe SEAP.  

Intocmit, 

Prof. Dr. ILIE VIORICA 

 

V.21. Comisia de gestionare SIIIR 

 

În anul şcolar 2018 – 2019 comisia de gestionare SIIIR s-a preocupat de introducerea datelor 

solicitate în aplicația SIIIR la timp. 

La începutul anului şcolar s-au generat noile formațiuni de studiu (clase), și s-au introdus noii 

elevi admiși la clasele de învățământ liceal, învățământ profesional cu durata de 3 ani, învățământ seral 

și postliceal. 

S-au introdus în SIIIR cererile de transfer și s-au făcut închidere asociere la elevii exmatriculați. 

La solicitarea I.Ș.J. Dâmbovița au fost introduse in SIIIR datele de identificare ale cadrelor 

didactice, personalului didactic auxiliar și ale personalului nedidactic. 

După finalizarea cursurilor, elevilor promovați le-a fost închisă asocierea la formațiunea 

promovată și redeschisă o nouă asociere. 

La sfârșitul semestrelor I și II au fost introduse datele statistice de sfârșit de semestru. 

Întocmit, 

Secretar Florea Marina 

 

V.22. COMISIA DE SALARIZARE 

ANALIZA SOWT  

 

În anul şcolar 2018 – 2019 comisia de salarizare s-a preocupat de verificarea aplicării legilor în 

domeniul salarizării şi a indexărilor survenite şi de stabilirea cu exactitate a tranşelor de salarizare şi a 

sporurilor fiecărei persoană în parte, precum şi la acordarea acestora la timp fără erori. 

La începutul anului şcolar s-au efectuat verificări în vederea stabilirii vechimi în muncă şi la 

catedră ale salariaţilor care aveau dreptul să treacă la o noua treaptă de salarizare şi li s-a acordat, sau 

nu, după caz, după care li s-au întocmit acte adiţionale la contractele de muncă pentru cei care aveau 

dreptul.  

            Întocmit, 

Secretar Florea Marina 
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V.23. COMISIA  PENTRU  REACTUALIZAREA ROFUIP și RI 

 

PUNCTE TARI  

 Proiectul Regulamentului Intern, precum și modificările ulterioare ale acestuia se supun spre 

dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților în consiliul școlar al elevilor și în consiliul 

profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic; 

 Adaptarea Regulamentului Intern, conform Ordinului nr. 3027/2018 pentru modificarea și 

completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5.079/2016 

 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic de 

Transporturi Auto Târgoviște este obligatorie. 

PUNCTE SLABE 

 Nu exista posibilitatea exmatricularii elevilor care absenteaza in mod frecvent la clasale a IX-a 

si a X-a.    

OPORTUNITATI 

 Utilizarea Regulmentului Intern in cadrul scolii are menirea de a asigura optimizarea  activităţii 

din şcoală. 

AMENINTARI 

 Existenta unor elevi care nu respecta, in totalitate, Regulamentul Intern, in scoala.   

 

Intocmit, 

Prof. Dr. ILIE VIORICA 

 

V.24. Comisia pentru promovarea imaginii școlii 

 

În ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor propuse, analiza SWOT relevă următoarele aspecte:  

PUNCTE TARI 

- Realizarea unor activități în parteneriat cu elevii de clasa a VIII-a   

- Personalizarea ofertei educaționale la nivelul instituției, în concordanță cu cerințele de pe piața 

muncii (pentru anul școlar 2019-2020 au fost propuse clase cu calificări precum: mecanic auto, 

tinichigiu, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze). 

- Susținerea și stimularea elevilor pentru formarea diverselor abilități  precum cele artistice sau 

practice prin participarea la concursuri de profil (”Automobilul, între da și nu”), organizarea 

unor activități cultural-artistice (Super bal de Halloween) sau proiecte de responsabilizare 

civică desfășurate în Săptămâna Educației Globale sau Școala Altfel, proiecte de promovarea 

unor valori și cunoștințe precum Ziua Francofoniei, Ziua Limbilor Străine. 

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea  abandonului școlar (implementarea 

proiectului ”Prezent”) 

PUNCTE SLABE 

- Nepromovarea corespunzătoare a activităților susținute în școală, deoarece acestea au fost 

postate pe pagina de Facebook a instituției, dar nu au avut ecolul dorit în afara instituției, la 

nivel local sau la nivelul inspectoratului școlar. 

- Imaginea instituției în comunitate nu s-a îmbunătățit, liceul fiind în continuare etichetat ca unul 

cu performanțe slabe, evitat de elevi și părinți. 

- Oferta educațională a instituției nu a fost susținută clar și deschis de agenți economici de profil 

ceea ce ar fi putut crește interesul elevilor pentru domeniile de calificare oferite. 
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- Activitățile organizate de instituție nu au fost suficient mediatizate în afara școlii și nici destul 

de atractive astfel încât să-i determine pe elevi să participe în număr mare sau să le 

popularizeze ei înșiși. 

OPORTUNITĂȚI 

- Instituția oferă calificări în domenii actuale și necesare pe piața muncii în condițiile în care se 

cere forță de muncă calificată în domeniul transporturi sau construcții (mecanici, șoferi, 

instalatori). 

- Posibilitatea absolvenților de a se angaja la finalizarea studilor (profesionale sau liceale) 

deoarece obțin certificate de calificare și  susțin și atestate în domeniu. 

- Personalul didactic calificat, capabil să facă față diverselor provocări sau cerințelor 

educaționale specifice. 

AMENINȚĂRI 

- Contextul educativ și socio-economic nefavorabil liceelor tehnologice care primesc etichete 

negative și sunt ocololite astfel de majoritatea elevilor și părinților. 

- Implicarea superficială a profesorilor în organizarea de activități eduactive, civice, cultural-

artistice. 

- Lipsa de inters a elevilor din mediile defavorizate pentru continuarea studiilor și finalizarea 

educației. 

- Orientarea educațională eronată a absolvenților de clasa a VIII-a care sunt adesea înscriși de 

părinți la licee teoretice pentru care  nu au aptitudini sau înclinații. 

 

În ceea ce privește promovarea ofertei educaționale desfășurată efectiv în luna mai 2019, 

aspectele surprinse în analia SWOT sunt următoarele:   

PUNCTE TARI 

Informarea mai multor elevi de la gimnaziu cu privire la: 

-Domeniile de pregatire și clasele care se formează în anul școlar 2019-2020; 

- Obținerea permisului de conducere; 

-Formarea unei păreri proprii cu privire la dotarea și aspectul liceului nostru, prin vizitele făcute de 

aceștia; 

- Asigurarea locurilor de efectuare a instruirii practice la agenții economici a elevilor, pentru 

dobândirea tuturor competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională pentru liceu –

filieră tehnologică 

-  Învăţarea într-un mediu de instruire cât mai real, stimulant, în care elevii să-şi dezvolte competenţele 

şi abilităţile profesionale, dobândite practic;  

-  Conştientizarea elevilor cu privire la  realitatea profesională şi la cerinţele pieței muncii 

-  Creşterea ratei de angajare a absolvenţilor din învăţământul profesional;  

PUNCTE SLABE 

- Nu s-a făcut o popularizare mai  agresivă, începînd mai devreme (din luna aprilie); 

- Nu au fost stabilite trasee clare cu scolile generale ce pot fi vizitate, de către Comisia de 

popularizare (pentru care se vor formagrupuri de profesori, ce se vor deplasa pe aceste trasee în 

vederea popularizării); 

- Nu s-au implicat toate cadrele didactice 

- Influența părinților, a diriginților și a cadrelor didactice din școlile generale este mai puternică in 

decizia elevilor la alegerea liceului, de aceea se impunea participarea la ședințele cu părinții 

elevilor de gimnaziu. 

OPORTUNITĂŢI 

 Determinarea factorilor educaționali implicați in succesul elevilor pentru a-i putea extinde și 

aplica și în cazul altor elevi; 

 Adaptarea demersului didactic nevoilor elevilor si așteptărilor părinților. 

 Susţinerea şi dezvoltarea legăturilor dintre şcoală şi sectorul productiv; 

AMENINŢĂRI 

 Scăderea natalității sau migrația forței de muncă și implicit a familiilor; 

 Absorția  elevilor de gimnaziu de către  alte licee din județ și din Târgoviște. 
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 Lipsa susținerii din partea agenților economici. 

 Orizontul social defavorabil formării aptitudinilor tehnice. 

 

În privința acțiunilor propuse la începutul anului școlar 2018-2019, analiza SWOT surprinde 

următoarele:  

PUNCTE TARI 

- Actualizarea paginii WEB a școlii și crearea paginii de Facebook a liceului unde au fost postate 

activitățile realizate cu elevii, oferta educațională și diverse acțiuni întreprinse de profesori 

împreună cu elevii; 

- Realizarea filmului de prezentare a școlii și a broșurii cu oferta educațională; 

- Îmbunătățirea patrimoniului școlar prin crearea cabinetului de limba română, limba engleză, 

cabinetul de mecanică și de legislație rutieră; 

PUNCTE SLABE 

- Slaba disemninare a activităților educative în afara școlii, la nivel local sau la nivelul 

inspectoratului școlar. 

- Absența oportunităților de sprijin pentru elevii din medii defavorizate; 

- Puține participări din partea liceului la ședințele cu părinții elevilor de clasa a VIII-a  din școlile 

limitrofe; 

- Nerealizarea unor întâlniri între elevi, părinți și agenți economici care să specifice clar ce 

așteptări au de la absolvenți, ce oferă, ce caută pentru a-i motiva pe elevi nu doar să termine 

studiile liceale sau profesionale, dar și să atragă la rândul lor alte generații de elevi prin 

rezultatele obținute. 

OPORTUNITĂȚI 

- Existența activităților extracurriculare și a programului Școala Altfel la nivel județean astfel 

încât elevii de liceu se pot întâlni u elevii de clasa a VIII-a pentru a schimba experiențe; 

- Oferta de locuri de muncă de la AJOFM unde predomină posturi pentru absolvenți de școală  

profesională, liceu tehnologic. 

AMENINȚĂRI 

- Lipsa dialogului social între diverse categorii: părinți, agenți economici, școala, inspectorat 

școlar pentru a se armoniza în mod real oferta școlii cu piața muncii și realitățile sociale. 

- Prejudecățile societății cu privire la liceele tehnologice și implicit la absolvenții acestor 

instituții care sunt etichetați negativ din cauza mediilor mici cu care sunt admiși sau cu care 

absolvă; 

- Dorința elevilor de a fi absolvenți de liceu teoretic deși acesta nu le oferă nicio calificare astfel 

încât privesc în mod circumspect oferta liceelor tehnologice. 

- Lipsa de informare a elevilor și a părinților.   

Întocmit de, 

Badea Maria  

Vlădescu Mădălina 

 

V.25. COMISIA P.S.I. 

 

 

PUNCTE TARI 

- existenta fiselor de PSI pentru toate cadrele didactice si pentru toti elevii care efectueaza 

instruirea practica; 

- efectuarea instruirii generale, la locul de munca, si periodica in conformitate cu legea 307 / 

2006; 

- existenta instructiuniilor proprii de PSI; 

- existenta truselor de prim ajutor; 

- existenta unui cabinet medical. 

PUNCTE SLABE 

- nu au fost semnate toate fisele individuale, de PSI, de catre toti elevii la instruirea practica. 
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OPORTUNITATI 

- perfectionarea continua a cadrelor didactice privind PSI in scoala; 

AMENINTARI 

- interesul scazut al comunitatii pentru a acorda fonduri in vederea imbunatatirii conditiilor de 

munca ale tuturor angajatilor din scoala. 

Intocmit,  

Prof. BADEA MARIA 

 

 

ASPECTE CE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE  

- In urma analizei realizate se constata ca situatia la invatatura a elevilor nu se ridica la nivelul 

asteptarilor si eforturilor depuse de majoritatea cadrelor didactice. Acest fapt se datoreaza 

nivelului slab de pregătire cu care elevii vin in şcoala noastra, lipsei de motivatie a acestora, 

slabei implicări a părinţilor in actul educativ. 

- Se inregistreaza un număr foarte mare de absente  

- Materialul didactic existent la atelierele şcolare este depăşit fizic şi moral.  

 

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020  

■ creşterea nivelului de pregătire al elevilor 

■ existenţa unei concordanţe între evaluarea internă şi evaluarea externă.  

■ realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite cu acest prilej  

■ crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi  

■ găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar  

■ organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor  

■ diversificarea ofertei curriculare la nivelul claselor de liceu în scopul atragerii de elevi spre domenii 

care oferă posibilităţi sporite după finalizarea cursurilor  

■ realizarea de programe de pregătire suplimentară cu elevii cu capacităţi deosebite şi promovarea 

acestor rezultate  

■ organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al elevilor  

■ atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi creşterea calităţii 

procesului de învăţământ  

■ realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza criteriilor de prioritate a fondurilor 

provenite de la bugetul local, ca şi celor extrabugetare  

■ participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi  

■ colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul prevenirii actelor de 

delicvenţă 

 

Notă: Prezentul raport este elaborat pe baza documentelor existente în unitatea de învățământ, pe baza 

rapoartelor prezentate de responsabilii comisiilor metodice / comisiilor de lucru care fac parte 

integrantă din acesta. 


