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I.Argument   

Planul managerial al directorului Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, conceput 

pentru anul școlar 2021-2022, are în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate 

din documentele Ministerului Educației, Planul de Acțiune al Școlii  2018-2023 şi analiza 

SWOT. Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 este elaborat în consens cu 

obiectivele proiectului CNDÎPT de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, 

respectând legislaţia şi metodologiile Ministerului Educației, aliniindu-se strategiei 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București.  Obiectivele lui derivă din rezultatele 

şcolii, raportate la finalul anului şcolar precedent, din planurile de îmbunătăţire desprinse 

din raportul de autoevaluare a activităţii şi din analizele SWOT consemnate la nivelul 

ariilor curriculare.   

Dinamica prezentului impune școlii, ca organizație, dezvoltarea prin efortul 

combinat al cadrelor didactice, elevilor, părinților și comunității în ansamblul ei. De 

asemenea, capacitatea managementului școli de a imagina noi oportunităţi, de a gândi 

neconvenţional, de a încuraja procesele de învăţare şi inovare, de a distribui puterea în 

rândul membrilor organizaţiei şi de a-i sprijini pe aceştia în dobândirea şi transmiterea 

cunoaşterii, definește eficiența acesteia.  

Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută 

decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi 

cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră urmăreşte 

să educe elevul nu numai pentru a dobândi informația, ci mai ales pentru a o valorifica, 

aplicând-o în mod creativ în practică. Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită 

un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum 

o reţetă; ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul 

trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până când reuşeşte să-şi 

dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească 

propriile soluţii la problemele cu care se confruntă.  

Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu 

cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului 

European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea 

educaţiei. Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare 

a competenţelor-cheie, care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă 

faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, 

de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, 

încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.  



4 
 

Planul managerial prezintă, într-un mod argumentat, decizia de dezvoltare a 

Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2021-2022, având un impact 

semnificativ asupra experienţelor şcolare ale elevilor și  calităţii învăţării. 

Planul managerial este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul 

și condițiile în care personalul școlii își desfășoară activitatea, ținându-se cont de factorii 

care influențează eficiența și eficacitatea activității educaționale: 

  Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

  Competiția tot mai accentuată între colegiile tehnice din București;  

 Paleta de opțiuni disponibile pentru absolvenții de liceu;  

 Politica managerială a colegiului și a comunității locale;  

 Schimbările educaționale și manageriale, generate de reformele educaționale și 

de modificările legislative recente;  

 Fluctuația populației de vârstă școlară, ca urmare a mobilității forței de muncă pe 

plan mondial și european. 

Planul managerial propus ține cont și de următoarele aspecte:  

 Poziția României în Uniunea Europeană impune atingerea unor standarde 

calitative educaționale, reconsiderarea misiunii educaționale a școlii, implementarea 

tehnologiei IT, dezvoltarea unor competențe interculturale specifice, stăpânirea limbilor 

de circulație internațională, introducerea unor certificări necesare la nivel european 

(ECDL, limbi străine, etc);  

 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi 

fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate profesionale și academice deosebite;  

 Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 

 Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin 

diferite modalități de formare și perfecționare, prin  participarea la cursurile de 

formare on-line prin Casa Corpului Didactic București; 

 Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale, prin derularea de programe 

extracurriculare, în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în 

învățământul superior și pe piața muncii;  

 Asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfășurarea procesului 

educațional și gestionarea eficientă a acesteia;  

 Realizarea unui echilibru optim între stabilitatea corpului profesoral, numărul de 

clase și elevi, profiluri și specializări, baza materială și un act educațional 

eficient;  
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 Necesitatea creșterii responsabilității elevilor față de actul educațional.  

În urma unei analize atente a activității și rezultatelor obținute în anul școlar anterior, 

se impun  ameliorarea rezultatelor mai puțin satisfăcătoare și consolidarea 

performanțelor, prin formularea clară a obiectivelor prioritare și conceperea pe baza lor a 

planului de acțiune, prin urmărirea concretă a acțiunilor și a secvențelor planificate.  

În contextul amintit, reliefarea responsabilităților specifice activității managerilor și 

a tuturor angajaților instituției va căpăta amploare și consistență, pentru mai buna 

cunoaștere a îndatoririlor și a obligațiilor de serviciu, de ansamblu și curente, precum și 

a termenelor și standardelor calitative ce trebuie atinse. 

Pentru o reușită a atingerii scopului Planului Managerial 2021-2022 al directorului 

Colegiului Tehnic Dinicu Golescu – acela de ameliorare permanentă a calităţii învăţării şi 

predării printr-un proces de planificare continuă, regulată, evaluare şi revizuire - 

obiectivele stabilite sunt măsurabile și realiste.  

 

 II. Contextul Legislativ  

Prezentul document a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative și  

documente programatice:  

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările 

ulterioare;  

 Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările ulterioare;  

 Codul Muncii actualizat 2016 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin Legea 

12/2015 (publicata in  Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015) si Legea 

97/2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 316 din 8 mai 2015);           

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei;  

 Programul de Guvernare, capitolul ”Ministerul Educației”;  

 ORDIN Nr. 5447/2020- Regulamentul – Cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de 

interes public (actualizată până la data de 17 iulie 2016)  

 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii, 2015 -2021 ;  

 Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar,  elaborat în temeiul în 

temeiul art. 10 și art 16 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul 

preuniversitar  

 ORDIN comun MEN și MS cu nr 5338/2021 referitor la măsurile de 
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organizare a activității unităților de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-

2 

 ORDIN 5545/10.09.2020- Metodologia – Cadru privind desfășurarea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 ORDIN nr 4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru 

crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ 

preuniversitar prin învățare on-line 

 ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului 

elevilor; 

 Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei 

privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de 

directorii și directroii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

 ORDIN nr. 5349 din 7 sept. 2011 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare a programului Școala după școală, modificat prin OMEN 

4802 din 31.08.2017 

 ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual 

și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere 

 ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice  

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 ORDINUL  ministrului Afacerilor Interne nr. 1842 din 8 septembrie 

privind înfiinţarea, în cadrul Poliţiei Române, a Direcţiei pentru 

Siguranţă Şcolară.  

 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/ - nr. 

1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 

instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu 

privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul 

vieţii 

 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar 

 ORDIN Nr.4303/ 2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei 

privind formarea continua a personalului din invatamantul 

preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 5.561/2011 

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul 

de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 
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transferabile 

 ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului 

didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu 

completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările 

ulterioare. 

 ORDIN nr.4.343 din 27 mai 2020 al ministrului educaţiei şi cercetării 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying 

 Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei, ghiduri metodologice de 

aplicare a programelor şcolare;  

 

III. Priorităţi 

Priorităţi naţionale  

1. Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;  

2. Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională;  

3. Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice 

şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii;  

4. Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanţare private. 

Priorităţi regionale și locale 

PRAI 2016-2025, REGIUNEA DE DEZVOLTARE BUCUREȘTI – ILFOV  

Prioritatea 1: Adaptarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic din 

regiune cu cerinţele pieţei muncii şi informarea viitorilor absolvenţi asupra posibilităţilor 

de continuare în învăţământul superior din regiune sau de găsire a unui loc de muncă 

Prioritatea 2: Creşterea calităţii parteneriatului social pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic 

Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale a unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic 
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Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic 

Prioritatea 5: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic 

PLAI București-Ilfov  

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare 

identificate la nivelul capitalei/regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală 

pentru formarea profesională continuă a adulţilor  

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare ÎPT din capitală în vederea 

atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ  

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor 

umane din unităţile şcolare IPT din capitală  

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în 

vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

 

IV. Strategia 

VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 

 

 

Şcoala noastră va continua şi în următorii ani creşterea nivelului de atingere a 

standardelor de pregătire profesională bazate pe cunoaşterea  culturii tehnologice, a 

spiritului antreprenorial, a limbilor străine şi a competenţelor sociale specifice nivelurilor 

de pregătire 3, 4 și 5, concomitent cu adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe 

piaţa forţei de muncă reglementate de Programele Regionale şi Locale de Acţiune din 

Învăţământul Profesional, Tehnic și Dual. 

Prin parteneriatul cu părintii, cu agenții economici interesați de oferta educațională 

a liceului și cu reprezentații comunității locale, Colegiul Tehnic Dinicu Golescu creează 

un mediu primitor, sigur, creativ, multicultural și deschis comunicării. 

Armonizarea relaţiilor de parteneriat vor avea la bază implicarea cerinţelor privind 

asigurarea calităţii în educaţie în acelaşi timp cu atingerea valorilor europene. 

 

 

Pregătiți pentru piața muncii, alături de parteneri puternici!” 
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      MISIUNEA ȘCOLII 

 

Școala noastră este un principal furnizor de forță de muncă calificată de nivel 3,4 
și 5 pentru companiile din profilul tehnic, domeniul Mecanică, profilul Servicii, Alimentație 
publică ți turism, dar și profil sportiv, venind în întâmpinarea aptitudinilor motrice ale 
iubitorilor de sport. 

Colegiul Tehnic” Dinicu Golescu”, în parteneriat cu grupurile de interese interne 
(elevi, părinţi, personal didactic, echipa managerială) şi grupurile de interese externe 
(comunitatea locală şi regională, agenţii economici, instituţii publice) îşi va adapta oferta 
educaţională, conform cererii de pe piaţa forţei de muncă, la diverse trasee educaţionale, 
tehnologice și vocaționale. 

Rolul primordial, îl va avea focalizarea întregii activităţi de instrucţie şi educaţie pe 
elev, ca principal partener, în vederea asigurării şanselor egale de acces la educaţie a 
tuturor tinerilor. 

Oferim:  

 un mediu de învățare și dezvoltare individuală profesionist, cald și sigur, în care 

fiecare om contează și unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reușind astfel să își 

dezvolte încrederea în forțele proprii și stima de sine;  

 educație holistică, urmărind dezvoltarea abilităților de viață și a competențelor 

individuale, din perspectiva dezvoltării durabile;  

 un spațiu multicultural, care încurajează și promovează respectul pentru 

diversitate, elevii sunt educați să devină cetățeni globali, responsabili ai societății 

postmoderne. 

Toți profesorii școlii dovedesc integritate morală și profesională, manifestă 

deschidere la nou în relaţii interumane, către practici europene, pentru parteneriat durabil, 

responsabilitate socială și profesională și implicare în cresterea calității activității didactice 

și a prestigiului școlii. 

Elevii, profesorii și întreg staff-ul școlii dau dovadă de respect și toleranță, 

onestitate și corectitudine intelectuală, imparțialitate, independență, obiectivitate, 

autoexigență în exercitarea profesiei;  

Toate cadrele didactice și didactice auxiliare manifestă interes, responsabilitate și 

perseverență pentru dezvoltarea profesională. 

  Furnizarea  serviciilor educaţionale de calitate, pentru a forma elevi ce  vor 

dobândi competenţe şi abilităţi de specialitate, de comunicare, de utilizare a 

computerului, buni cunoscători al limbajului tehnic şi ai unei limbi de circulaţie 

internaţională, stimularea încrederii în sine, în puterea individului  de a imagina, de a  

crea şi de a lucra în echipă, prin asigurarea unei infrastructuri educaţionale adecvate, 

cu mijloace didactice moderne şi eficiente, în prezenţa unor cadre didactice specializate. 
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VALORI 

Competență 

Toleranță 

Dăruire 

Garanția viitorului 

Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat. 

Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale. 

Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă. 

Eficienţă- în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort -         

rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.  

Perseverenţă - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

Respect - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate 

şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

Responsabilitate - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin 

fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

 

PRINCIPII GENERALE 
 

 Principiul priorităţii educaţiei; 

 Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

 Principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii 

demersurilor educaţionale locale; 

 Principiul complementarităţii formal - nonformal ; 

 Principiul transparenţei; 

 Principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, 

naţional, internaţional); 

 Principiul educaţiei centrate pe valori; 

 Principiul interculturalităţii. 
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V. Analiza S.W.O.T. 
 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Cunoasterea si respectarea planurilor-

cadru si a programelor scolare in vigoare; 

- Existenta CDS-ului-personalizarea 

ofertei scolii; 

-Implicarea agentilor economici parteneri 

in elaborarea CDL 

- Program specific saptamanii ”Scoala 

altfel” 

-Programe de invatare remediala/de 

pregatire suplimentara, in cadrul 

proiectului ROSE Elevi motivați pentru 

succes școlar, anul IV; 

-Rezultate bune la concursuri si examene 

 Procentul de promovabilitate ridicat 

şi constant la examenul de  

certificarea a competenţelor 

profesionale; 

 Tradiţie în obţinerea de rezultate 

foarte bune la concursuri și  

olimpiade;  

- Profilurile şi specializările şcolii sunt 

diversificate, acreditate şi adaptate cu 

cererea de pe piaţa muncii. 

-Corelarea curriculum-ului la decizia şcolii 

cu curriculum-ul naţional în funcţie de 

solicitările agentilor economici parteneri; 

-Existenţa unui curriculum incluziv, care 

promovează egalitatea șanselor evitându-

se discriminarea de orice fel;  

-Elaborarea de CDL-uri care respectă 

solicitările elevilor şi părinţilor; 

- Neadaptare programelor scolare la 

realitatile sociale si la specificul actual al 

personalitatii elevilor; 

- Insuficienta/ deteriorarea auxiliarelor 

curriculare; 

-Insuficient valorificata platforma AEL 

- Supraincarcarea curriculei scolare; 

- Utilizarea preponderenta a metodelor 

traditionale in raport cu cele alternative, 

moderne. 

-Insuficienta folosire a metodelor 

alternative de evaluare; 

- Necorelarea curriculumului  la nivel 

interdisciplinar,  a  manualelor si 

auxiliarelor cu  necesitatea  formarii  

competentelor elevilor.  
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- Realizarea legăturii dintre predare – 

învățare – evaluare la toate programele de 

învățare, a cerințelor privind utilizarea 

rezultatelor evaluărilor pentru stabilirea 

măsurilor remediale de dezvoltare, 

creșterea preocupărilor pentru formarea 

capacității de autoevaluare și 

interevaluare la elevi; 

- Interesul agenţilor economici pentru 

sprijinirea procesului instructiv-educativ si 

formarea profesionala a elevilor; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Cursuri de formare profesionala oferite 

de CCD, ISMB, ME ( din fonduri 

structurale europene) 

- Permisivitatea cadrului legislativ pentru 

flexibilizarea curriculumului; 

-Asistenta la clasa a elevilor cu ritm mai 

lent de invatare si lacune multiple,din 

partea profesorilor; 

- CDS permite valorificarea calitatilor 

individuale  ale cadrelor didactice prin 

elaborarea de programe, suporturi de 

curs, auxiliare necesare in cadrul 

optionalelor; 

- CDS –ul permite dezvoltarea calitatilor 

individuale ale elevilor ducand la  

motivarea elevilor si atractivitatea orelor; 

- Colaborarea cu C.N.D.I.P.T pentru 

elaborarea/revizuirea PAS-ului  şi 

curricumului naţional; 

- Consultanţă în probleme de curriculum 

şi management educaţional asigurată de 

instituţiile abilitate (ISMB, CCD); 

-  Numar prea  mare de cursuri oferite, 

gradul mare de formalism al acestora ; 

- Programe scolare prea incarcate la 

unele discipline si uneori neadecvate 

exigentelor de formare la nivel european; 
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- Oportunităţi de educaţie şi instruire 

oferite prin curriculum la decizia școlii și 

CDL 

-Oferta variata a CCD de formare a 

cadrelor didactice. 

 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Interesul sporit al cadrelor didactice 

pentru propria dezvoltare profesională, 

-Personal didactic calificat în proporţie de 

95 %, cu o buna pregatire profesionala si 

manageriala 

-Calitatea personalului didactic (spirit 

pedagogic, pregătire profesională,dorinţă 

de perfectionare, implicare în schimbare); 

-Majoritatea cadrelor didactice tinere cu 

aptitudini profesionale deosebite dornice 

de performanta 

- Ponderea cadrelor didactice  cu grade 

didactice I si II; 

-Participarea cadrelor didactice la 

examene pentru obtinerea gradelor 

didactice; 

-Relatie buna intre personalul scolii si 

conducere; 

- Relatii interpersonale ce favorizeaza 

crearea unui climat educational deschis 

si stimulativ; 

- Exista o buna delimitare a 

responsabilitatilor cadrelor didactice si o 

buna coordonare a acestora; 

- Implicarea „Consiliului Reprezentativ al 

Parintilor” in procesul decizional. 

- Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti 

- Nivel scăzut  al pregătirii iniţiale  a 

elevilor; 

-Nivel scăzut al interesului manifestat de 

părinţi faţă de problemele şcolii; 

-Absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăţământul obligatoriu; 

-Populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici; 

- personal didactic auxiliar, nedidactic 

insuficient; 

-Consiliile profesorilor clasei nu reusesc 

cu adevarat sa antreneze toti factorii 

educationali(diriginte,profesori,parinti),la 

intalnirile cu parintii participand de obicei 

doar dirigintele; 

-Defectiuni de comunicare intre colegi la 

anumite comisii; 

-Nu toate cadrele participante la cursuri 

de perfectionare aplica la clasa metodele 

si tehnicile insusite; 

- Slaba implicare a unor cadre didactice 

in activitatea scolii; 

-Conservatorismul si rezistenta la 

schimbare a unor cadre didactice; 

-Slaba implicare a unor cadre didactice in 

indeplinirea sarcinilor la nivelul comisiilor 

de lucru; 
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ai ISMB și în consiliul consultativ al 

disciplinei, rezultat al experienţei 

profesionale a acestora. 

- Cadre didactice,membre ale grupurilor 

de lucru pentru  SPP-uri si Curriculum la 

nivel naţional 

-experienţa şi eficienţa personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic.  

- Nivelul scazut de interes al elevilor fata 

de scoala; 

- Existenta unui numar apreciabil de 

familii dezorganizate si monoparentale. 

-Existenta unui numar relativ mare de 

elevi cu rezultate slabe la invatatura; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 - Varietatea programelor de formare si 

perfectionare; 

- Implicarea in proiecte educationale; 

-Atragerea de fonduri pentru premierea 

elevilor si a cadrelor didactice; 

-Sprijin acordat elevilor care provin din 

familii defavorizate in cadrul proiectului 

Masă caldă gratuită, cu finanțare de la 

Primăria Sectorului 1,  pentru reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar; 

-Participarea tuturor cadrelor didactice la 

cursuri de formare; 

-Participarea personalului nedidactic la 

cursuri de perfectionare; 

-Pregatire suplimentara pentru elevii cu 

lacune si pentru elevii cu CES; 

- Varietatea cursurilor de formare și 

perfecționare a cadrelor didactice 

organizate de CCD și alte instituții de 

formare și abilitare curriculară. ; 

- Sustinerea elevilor  de la invatamantul 

profesional prin burse profesionale ; 

- Sansa de integrare rapida  a 

absolventilor pe piata muncii ; 

- Existența programelor de reconversie 

profesională. 

- Migrarea personalului didactic; 

-Incadrarea an de an cu cadre didactice 

suplinitoare afecteaza continuitatea la 

catedra; 

- Atitudinea negativa a unor familii fata de 

scoala, cu repercursiuni asupra elevilor. 

- Mediul sociocultural de provenienta al 

elevilor nu incurajeaza frecventarea scolii 

si valorile educatiei; 

- Cresterea absenteismului si a 

abandonului scolar; 

-Emigrarea temporara sau definitiva a 

parintilor  diminueaza asistenta familiala 

si supravegherea elevilor; 

-Supraîncărcarea fişei postului a 

personalului de conducere, cadre 

didactice, personal auxiliar etc.; 

-Suprapunerea lucrărilor urgente şi 

termene nerealiste pentru unele lucrări 

solicitate; 

- Accentuarea gradului de  sarăcie şi 

izolare a unor  zone  rurale, 

- Insuficientă  conştientizare a parinților 

elevilor privind rolul lor de principal 

partener  educaţional al scolii . 
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- Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii 

in dimensionarea reţelei  şcolare şi a 

incadrarii personalului didactic  

- Reticenţă la schimbare 

- Lipsa motivaţiei pentru învăţare la elevi 

- Costurile ridicate de transport pentru 

elevii din mediul rural;  

- Legislaţie ambiguă şi instabilă, 

- Creşterea cifrei abandonului şcolar 

pentru elevi din ciclul inferior al liceului ; 

- Cresterea numărului de 

absențe/elev,pentru elevii din ciclul 

superior al liceului ; 

- Migrația absolvenților spre țări din spațiul 

UE;  

- Lipsa modelelor reale de urmat, a 

motivației pentru continuarea studiilor; 

- Insuficienţa locurilor de muncă 

permanente pentru părinţi și lipsa de timp 

a părinţilor determină o slabă preocupare 

pentru progresul şcolar şi pentru nevoile 

de dezvoltare ale elevilor. 

- Dezinteresul tinerilor de a opta pentru 

ocupaţia de profesor; 

- Scăderea motivaţiei elevilor pentru 

învăţătură datorită unor conjuncturi.  

- Familiile dezorganizate ce au dificultăţi în 

educarea copiilor. 

- Rezistenţa membrilor comunităţii la 

formare şi informare.  

- Imposibilitatea unor cadre didactice de a-

şi plăti cursuri de formare. 
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- Locuri de muncă în străinatate mai bine 

remunerate şi cu cerinţe de pregătire 

minime. 

 

 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existenţa unei bune baze materiale, cu 

ateliere şi laboratoare reabilitate şi dotate 

cu echipamente moderne. 

- Preocuparea pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de învăţare: reamenajarea 

spaţiilor unor cabinete şi laboratoare şi 

dotarea cu echipamente moderne 

(calculatoare, videoproiectoare) 

- Existenta sălilor de clasă și a 

cabinetelor, laboratoarelor,  cabinet de 

informatica conectate la internet ; 

- Sistem de alarma centralizat: 

- Cladiri reabilitate ; 

 -Oferirea de burse sociale si de merit, 

studiu, performanță. 

-Disponibilitatea si responsabilitatea unor 

institutii de a veni in sprijinul scolii 

(Primarie,Biserica,ONG-uri) 

-Existenţa în şcoală a unui cabinet 

psihopedagogie şi a unui profesor  

psiholog. 

-Şcoala asigură condiţii optime pentru 

instruirea practică săptămânală în 

atelierele şi laboratoarele şcolii, precum şi 

prin stagii de pregătire practică la agenții 

economici; 

 

 

-  Resurse financiare  insuficiente pentru 

perfectionarea cadrelor didactice . 

- Resurse financiare  insuficiente pentru 

achizitionarea materialelor didactice 

-Lipsa unei săli de sport la standarde 

actuale, astfel încât orele de educaţie 

fizică sa se  desfăşoare în condiţii bune şi 

în perioada de iarnă; 

-Manuale scolare insuficiente sau uzate 

moral la anumite discipline ; 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Identificarea de noi resurse 

extrabugetare (agenti economici,ONG..) 

-Programe guvernamentale /ale 

consiliului local(burse,rechizite 

scolare,Euro 200, programul Masă caldă 

gratuită, al Primăriei Sectorului 1, 

proiectul ROSE cu titlul Elevi motivați 

pentru succes școlar) 

- Descentralizarea si autonomia 

institutionala; 

- Obţinerea veniturilor extrabugetare oferă 

posibilitatea ameliorării resurselor 

materiale ; 

 

- Alocarea de fonduri insuficiente pentru 

igienizare, plata utilităților si perfectionare  

de la bugetul local. 

-Modificari ale legislatiei(normare-salarii). 

-Finanţare insuficientă de la buget ; 

 

 

 

 

RELATIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa unor parteneriate active cu agenţii 

economici; 

- Buna colaborare cu  familia, Primaria 

Sectorului 1, Consiliul Local, Consiliul 

Reprezentativ al parintilor, politia; 

- Derularea de proiecte in parteneriat cu 

comunitatea locala, 

-Colaborare buna cu ISMB prin implicarea 

unor cadre didactice in comisia pentru 

examene nationale; 

-Participarea în  proiecte, cu deosebit impact 

asupra cadrelor didacice, elevilor si 

imbunatațirea bazei materiale 

- Asigurarea implicării elevilor, părinților și 

factorilor interesați în viața școlii, prin 

activizarea CȘE și Consiliul Reprezentativ al 

părinților de părinți, colaborarea cu autoritățile 

locale, respectiv prin aplicarea procedurilor de 

- Numar redus de parinti implicati activ in 

viata scolii; 

-Neimplicalea parintilor  elevilor cu probleme 

comportamentale in procesul decizional; 

-Lipsa legislaţiei pentru cointeresarea 

agenţilor economici în formarea profesională 

a elevilor. 
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comunicare, de evaluare a satisfacției și 

utilizarea informațiilor în activitățile viitoare; 

-Colaborarea cu şcolile generale pentru 

popularizarea ofertei educaţionale 

-Colaborarea cu mass-media scrisă, audio, 

video 

-Parteneriate cu şcoli de acelaşi profil din ţară 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Atragerea de fonduri extrabugetare pentru 

scoala de la agentii economici implicati; 

-Implicarea si disponibilitatea scolii in 

parteneriate cu comunitatea; 

- Potentialul economic al agentilor din zona 

scolii; 

- Disponibilitatea unor ONG-uri de a colabora 

cu scoala; 

- Disponibilitatea comunitatii locale de a 

sprijini scoala in derularea de proiecte. 

-Prezentarea si dezbaterea la sedintele cu 

parintii a ROFUIP-ul si ROI-ul scolii;. 

-Buna colaborare cu reprezentantii 

comunitatii locale; 

- Implicarea Consiliului local in rezolvarea 

unor probleme administrative ale scolii; 

-Intalniri cu parintii pentru prezentarea 

rezultatelor elevilor; 

-Existenţa programelor de finanţare din partea 

Uniunii Europene şi posibilitatea de accesare 

a fondurilor europene; 

- Colaborarea cu agenţi economici pentru 

pregătirea practică a elevilor ; 

- Relaţii bune de colaborare cu mediul 

universitar ; 

- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

parteneri economici  de profil; 

- Identificare de parteneri în domenii noi de 

calificare; 

- Timpul redus al parintilor pentru a participa 

la activitatile din scoala; 

- Lipsa de supraveghere a copiilor ca urmare 

a plecarii parintilor in strainatate, la munca; 

-Slaba implicare a parintilor in actul 

educational; 

-Fenomenul emigrarii duce la scaderea 

potentialului de colaborare educational intre 

scoala si familie; 

-Scaderea generala a interesului comunitatii 

pentru problemele scolii. 

- Rezistenţa membrilor comunităţii la formare 

şi informare.  

- Oferta negativă a străzii şi internetului. 
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- Consultanță din partea Inspectoratului 

Școlar al Municipiului București , 

Inspectoratului Școlar al Sectorului 1 

- Existența, la nivelul primăriei a programelor 

de colaborare cu unități de învățământ. 

- Redimensionarea şcolii ca o comunitate 

autentică, temporală, contextuală, racordată 

la viaţa publică. 

- Programe educaţionale oferite prin 

intermediul mass-media. 

- Parteneriatul local, regional, naţional. 

- Încheierea de parteneriate educaţionale cu 

şcolile din apropiere; 

- Posibilitatea derulării unor proiecte 

educaţionale cu finanțare;  

- Participarea la târguri de ofertă educaţională; 

- Interesul manifestat de Primăria sectorului 1 

cu privire la soluționarea problemelor școlii; 

- Interesul pentru alinierea la standardele 

educaţionale europene; 

 

 

MANAGEMENTUL UNITATII  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Viziunea și misiunea școlii sunt clar definite 

și promovate, valorile și normele de conduită 

sunt înțelese și aplicate în activitățile zilnice, 

personalul didactic este calificat și dedicat 

țelurilor școlii;  

-Colaborarea eficientă între factorii de decizie 

din şcoală: echipa managerială, consiliul de 

administraţie, comisiile metodice 

- Buna colaborare si comunicare intre echipa 

manageriala si colectivul de cadre didactice 

din unitate scolara; 

- Existenta documentelor manageriale, 

functionale si adaptate la realitatile scolii;  

- Lipsa consilierii juridice in domeniul 

legislatiei scolare; 

- Complexitatea sarcinilor manageriale care 

includ managementul procesului didactic,  

managementul administrativ si 

managementul financiar. 
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 -Realizarea integrarii eficiente a unor elevi 

cu CES in invatamantul de masa; 

-Implementarea sistemului de control intern 

managerial, conform OMFP 946/2005  

reactualizat cu OMFP 400/2015 și OMFP 

600/2018 

- existenţa bazelor de date privind elevii, 

cadrele didactice, normarea, documentele şi 

situaţiile contabile. 

- Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea 

calităţii actului educaţional prin perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa 

educaţiei 

- Realizarea eficientă a managementului 
și coordonării proiectului ROSE cu titlul 
Elevi motivați pentru succes școlar, 
derulat pe o perioadă de patru ani, în 
cadrul căruia se asigură pregătire 
suplimentară pentru examenul de 
Bacalaureat, activități remediale, activități 
extrașcolare, consiliere vocațională, 
precum și consiliere psihologică a peste 
150 de elevi ai școlii. 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Existenta cursurilor de perfectionare in 

managementul educational ( Masterate, 

cursuri CCD) 

- Implementarea Sistemului de Management 

al calității la nivelul unității de învățământ. 

-Schimburi de experienta  

 - Ambiguitatea si inconsecventa sistemului 

legislativ 

- Supraîncărcarea cu sarcini a directorului 

unității. 
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MATRICEA SWOT 

 

PUNCTE TARI (S) 
1. Personal didactic calificat 
în proporţie de 97 % ; 
2. Calitatea personalului 
didactic (spirit pedagogic, 
pregătire profesională,dorinţă 
de perfectionare, implicare în 
schimbare); 
3. Tradiţie în obţinerea de 
rezultate foarte bune la 
concursuri și  olimpiade;  
4. Ofertă variată de activităţi 
extracurriculare (sportive, 
cultural- artistice); 

PUNCTE SLABE (W) 
1. Lipsa personalului calificat 
în accesarea fondurilor. 
nerambursabile şi a 
fondurilor structurale;  
2. Insuccese în angrenarea 
părinţilor în problematica 
şcolii; 
3. Lipsa unei săli de sport la 

standarde actuale, astfel 

încât orele de educaţie fizică 

sa se  desfăşoare în condiţii 

bune şi în perioada de iarnă; 

 

OPORTUNITĂȚI (O) 
1. Încheierea de 
parteneriate educaţionale 
cu şcoli la nivel local, 
municipal, național și 
internațional; 
2. Posibilitatea derulării 
unor proiecte educaţionale 
cu finanțare din fonduri 
europene;  
3. Participarea la târguri de 
ofertă educaţională; 
6. Interesul manifestat de 
Primăria sectorului 1 cu 
privire la soluționarea 
problemelor școlii; 
8. Interesul pentru alinierea 
la standardele educaţionale 
europene; 
8. Oportunităţi de educaţie 
şi instruire oferite prin 
curriculum la decizia școlii 

STRATEGII (SO) 
1. Posibilitatea înfiinţării în 
şcoală a  unui centru de 
documentare şi informare în 
clădirea bibliotecii; 
2. Program de consultaţii în 
afara orelor de curs pentru 
examene, olimpiade şi 
concursuri pentru elevii şcolii 
noastre, , in cadrul proiectului 
ROSE cu titlul Elevi motivați 
pentru succes școlar, 
derulat pe o perioadă de 
patru ani, în cadrul căruia se 
asigură pregătire 
suplimentară pentru 
examenul de Bacalaureat, 
activități remediale, activități 
extrașcolare, consiliere 
vocațională, precum și 
consigliere psihologică; 
3. Amenajarea unei săli de 
festivităţi şi a unei săli de 
sport în care să se 
desfăşoare activităţi 
educative şi extracurriculare 
cu elevii şcolii şi ai şcolilor 
partenere prin accesarea 
fondurilor europene; 

STRATEGII (WO)  
 
1. Participarea la cursuri  în 
vederea realizării de proiecte 
pentru accesarea de fonduri 
structurale nerambursabile şi 
la cursuri de management 
de proiect; 
2. Organizarea de activităţi 
metodice, lecţii 
demonstrative, asistenţe la 
ore, pentru consilierea 
cadrelor tinere, fără 
experienţă; 
4. Accesarea fondurilor 
europene pentru dotare; 
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4. Atragerea unui număr cât 
mai mare de elevi, prin 
promovarea imaginii şcolii;   
5. Elaborarea de proiecte de 
dezvoltare şcolară în 
parteneriat cu autorităţile 
locale (montarea de panouri 
solare pe cladirile școlii, 
pentru reducerea cheltuielilor 
cu utilitățile) 

AMENINȚĂRI (T) 
1. Scăderea constantă a 
populaţiei şcolare; 
2. Posibilitatea creşterii ratei 
abandonului şcolar pentru 
învăţămậntul obligatoriu, ca 
efect al sărăciei şi lipsei de 
perspective sociale; 
4. Locuri de muncă în 
străinatate mai bine 
remunerate şi cu cerinţe de 
pregătire minime; 
5. Dezinteresul tinerilor de a 
opta pentru ocupaţia de 
profesor; 
6. Contextul pandemic din 
ultimul an, care a dus la 
învățarea online o perioadă 
mare de timp. 

STRATEGII (ST) 
1. Colaborare cu Poliţia 
Comunitară şi cu poliţistul de 
proximitate; 
2. Program de consultaţii şi 
meditaţii în afara orelor de 
curs; 
3. Perfecţionarea continuă  a 
cadrelor didactice; 
4. Iniţierea unor programe de 
parteneriat cu companii și 
agenți economici, în vederea 
sponsorizării cadrelor 
didactice cu rezultate 
deosebite; 
5. Organizarea de concursuri 
interşcolare la nivel de sector 
pentru popularizarea şcolii; 
6. Creşterea accesibilităţii şi 
flexibilităţii ofertei curriculare 
a Colegiului Tehnic Dinicu 
Golescu, prin intermediul 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicării, în cadrul 
sistemului de învățare de tip  
blended learning (combinație 
de activități de învățare față-
în-față cu activități de 
învățare on-line sau pe 
calculator). 

STRATEGII (WT) 
1. Colaborarea mai strânsă 
cu Asociația de părinţi; 
4. Aplicarea pentru 
acordarea gradaţiei de merit 
cadrelor didactice cu 
activităţi deosebite; 

 Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi 

oportunităţile legate de: interesul agenţilor economici pentru sprijinirea procesului 

instructiv-educativ și formarea profesională a elevilor, diversificarea   şi sustinerea 

învățământului profesional cu implicarea  agentilor economici, colaborarea şcolii cu 

instituţii publice locale care sprijină procesul instructiv – educativ, implicarea   colectivului 

de cadre didactice în dezvoltarea instituției de învățământ.  
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VII. DOMENII/PRIORITĂȚI/OBIECTIVE/ȚINTE STRATEGICE 

PRAI 2016 - 2025, REGIUNEA DE DEZVOLTARE BUCUREȘTI – ILFOV  

OBIECTIVE, MĂSURI ȘI ACȚIUNI LA NIVELUL REGIUNII BUCUREȘTI - ILFOV 

PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ:  

1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională  

2. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot 

parcursul vieții  

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților  

4. Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic  

 

PLAI București-Ilfov  

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare 

identificate la nivelul capitalei/regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală 

pentru formarea profesională continuă a adulţilor  

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

atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ  

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor 

umane din unităţile şcolare IPT din capitală  

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare 

în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

 

Având ca sursă documentele programatice de la nivel regional și local, PRAI 2016-2025 

regiune București-Ilfov, respectiv PLAI  2013-2020 - municipiul București și bazându-se 

pe analiza instituțională în urma căreia au rezultat principalele aspecte care necesită 

dezvoltare, Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” își stabilește și definește următoarele 

priorități:  
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A. Management instituţional: 

 

• Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic     

 la nivelul organizaţiei 

• Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare 

• Gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare 

• Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

• Gestionarea imaginii instituţiei 

• Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei     

 în vigoare 

• Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională 

• Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social 

• Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi - părinţi - comunitate   

 locală) faţă de activitatea didactică din unitatea şcolară 

    Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor la nivel  

           parteneriate local, regional, naţional şi internaţional 
 
 

B. Management educaţional: 

 

• Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii și la     

 solicitarea agenților  economici parteneri; 

• Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor,   

 obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară 

• Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare 

• Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea 

   îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ 

• Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională  

în vederea acoperirii necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit 

de personal calificat 

• Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse  

 de mobilitate individual.  

• Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de  

   învăţare pe tot parcursul vieţii  în vederea realizării unor proiecte. 

• Definirea şi promovarea ofertei educaţionale 

• Corelarea ofertei I.P.T. de la COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, cu  

nevoile de calificare și solicitare a  partenerilor economici; 
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C. Managementul calităţii: 

 

 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să 

satisfacă aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate; 

 Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii în unitatea de învățământ; 

 Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de 

învăţământ. 

 

Ținte şi opțiuni ale strategiei de dezvoltare 

Ținte strategice : 

T S 1. Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de calitate 

printr-un  management instituțional activ și eficient, transparent și echilibrat, bazat 

pe responsabilizare și implicare pro-activă.  

  

T S 2. Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD) ;  

 

T S 3. Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale, prin realizarea unui 

învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe 

dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor;  

 

T S 4.  Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, 

prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor, prin 

promovarea egalităţii de şanse, a echității și a incluziunii  în educaţia elevilor; 
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Opţiuni strategice revizuite conform țintelor strategice propuse: 

Domeniul 

funcţional 

Dezvoltare 

curriculară 

Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare Țintă strategică 

 

T S 1. Asigurarea 

condițiilor și 

resurselor pentru 

servicii 

educaționale de 

calitate printr-un  

management 

instituțional activ 

și eficient, 

transparent și 

echilibrat, bazat 

pe 

responsabilizare 

și implicare pro-

activă.  

 

 Creșterea eficienței 

exercitării funcțiilor 

manageriale și 

orientarea lor spre 

proces și rezultat, 

nu spre 

conformitate 

birocratică. 

 Dezvoltarea și 

implementarea unei 

strategii de 

comunicare  intra și 

interinstituționale, 

care să 

eficientizeze 

activitatea și să 

contribuie la 

promovarea 

valorilor și la 

transparentizarea 

activităților școlii. 

 Personal implicat, 
motivat în 
desfăşurarea unei 
activităţi eficiente 
şi de calitate, prin 
dezvoltarea 
competențelor 
manageriale ale 
responsabililor de 
compartimente 
funcționale. 

 Asigurarea 

condițiilor pentru 

evoluția în carieră și 

dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice 

prin încurajarea 

schimburilor de 

experiență și a 

transferului de know 

how pentru 

șefii/responsabilii de 

 Constituirea 
şi 
gestionarea 
eficientă a 
resurselor 
financiare 
necesare 
atingerii 
scopurilor şi 
ţintelor 
strategice 
propuse, prin 
atragerea de 
sponsori; 

 Accesarea de 
granturi în 
cadrul liniilor 
de finanțare 
active 
(POCU, 
Erasmus+); 

 Modernizarea 
şi 
dezvoltarea 
bazei 
materiale a 

 Derularea unor 

parteneriate cu 

unități școlare 

similare din țară, 

precum și la 

nivel 

internațional, cu 

impact în 

comunitatea 

şcolară şi locală 

 Implicarea activă 

a comunităţii 

locale și a 

Consiliului 

Reprezentativ al  

părinților în viaţa 

şcolii; 
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compartimente 

funcționale. 

 Abilitarea tuturor 

categoriilor de 

resurse umane 

vizate  în asigurarea 

fluxului de informații 

corecte, prompte și 

acurate și 

asigurarea 

transparenței 

instituționale. 

 Crearea în şcoală a 

unui climat de 

disciplină și de 

responsabilitate, 

care conferă 

siguranţa fizică și 

psihică a elevilor; 

 

şcolii în 
vederea 
asigurării 
unui demers 
didactic 
modern și 
eficient, prin 
cooptarea 
operatorilor 
economici 
parteneri în 
dotarea 
atelierelor și 
a 
laboratoarelor 
școlii. 
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Domeniul 

funcţional 

Dezvoltare curriculară Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Țintă 

strategică 

T S 2. 

Realizarea 

cadrului 

adecvat 

educației 

pentru 

dezvoltare 

durabilă (EDD) 

; 

 

 

 Adaptarea 

curriculumului la 

nevoile comunităţii;   

  Creşterea 

accesibilităţii şi 

flexibilităţii ofertei 

curriculare a 

Colegiului Tehnic 

Dinicu Golescu, prin 

intermediul 

tehnologiei 

informaţiei şi 

comunicării, în cadrul 

sistemului de 

învățare de tip  

blended learning 

(combinație de 

activități de învățare 

față-în-față cu 

activități de învățare 

on-line sau pe 

calculator). 

 Pregătirea inițială și 
continuă a cadrelor 
didactice în 
aplicarea noului 
curriculum (abilitare 
curriculară); 

 Asigurarea 
accesului cadrelor 
didactice la 
tehnologia 
modernă; 

 Pregătirea, 
angajarea, și 
stimularea elevilor 
pentru susținerea  
propriul parcurs 
școlar;  

 Asigurarea  formării 
de abilități de viață 
și competențe 
pentru toți elevii,  
cu accent special 
pus pe asigurarea 
transferabilității 
acestora 

 

 Modernizarea 
spaţiilor 
şcolare şi a 
spaţiilor 
auxiliare 

 Accesarea de fonduri 

europene pentru 

montarea de panouri 

solare pe acoperisul 

fiecareia din cele 7 

corpuri de clădiri ale 

școlii, pentru reducerea 

cheltuielilor cu utilitățile 

 

 

 
 

 

 Co-

responsabilizarea 

comunităţii în 

susţinerea şcolii, 

într-un proiect cu 

finanțare din 

fonduri europene, 

aplicant Primăria 

sector 1, beneficiar 

Colegiul Tehnic 

Dinicu Golescu 
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Domeniul 

funcţional 

Dezvoltare curriculară Dezvoltarea Resurselor 

umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Țintă 

strategică 

T S 3. 

Creșterea 

calității și 

eficienței 

serviciilor 

educaționale, 

prin realizarea 

unui 

învăţământ 

axat pe 

aplicarea 

metodelor 

active şi a 

strategiilor 

didactice 

centrate pe 

dezvoltarea 

abilităților de 

viață ale 

elevilor;  

 

 

 

 

 Proiectarea şi 

realizarea 

curriculum-ului cu 

accent pe activități 

centrate pe elev, 

conform cerințelor 

învăţării          activ 

participative 

 Elaborarea unui 

Curriculum la 

Decizia Şcolii s i  

C D L - u l u i  care 

să răspundă 

nevoilor elevilor și 

comunității, 

caracterizat prin 

diversitate, prin 

flexibilitate și prin 

pragmatism;  

 Dezvoltarea unei 

oferte curriculare 

diferențiate, care să 

încurajeze fiecare 

elev să evolueze și 

să stimuleze elevii 

 Formarea cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea metodelor 
active şi a centrării 
activităţii pe elev. 

 Diseminarea și 
valorizarea 
experiențelor de 
formare inițială și 
continuă a cadrelor 
didactice (dobândite 
la nivel local, 
municipal, național și 
internațional) în 
comunitatea 
educațională locală și 
la nivel municipal, 
multiplicarea 
experiențelor de 
bună practică 

 Asigurarea unui 
climat educațional 
care să favorizeze 
participarea elevilor 
și a profesorilor la 
programe de 
pregătire specială, 
în vederea obținerii 
performanței școlare 

 Achiziţionarea 
de mijloace 
didactice şi 
echipamente 
adecvate 
situaţiilor de 
învăţare 
centrate pe 
elev. 

 
 

 Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
unități școlare 
similare din țară 
precum și la nivel 
local, național și 
internațional.  
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capabili de 

performanțe înalte 

să-și atingă 

potențialul maxim. 

la toate disciplinele 
de învățământ; 

 Aplicarea evaluării 
școlare ca demers de 
observare și 
interpretare a 
efectelor învățării, și 
instrument de 
orientare pentru 
deciziile necesare 
unei bune funcționari 
a școlii; 

 

Domeniul 

funcţional 

Dezvoltare curriculară Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Țintă strategică 

T S 4. Reducerea 
fenomenului 
absenteismului, a 
riscului de 
abandon şcolar, 
prevenirea 
violenței şcolare 
şi creşterea 
gradului de 
siguranțǎ a 
elevilor, prin 
promovarea 
egalităţii de 

 Dezvoltarea unei 

oferte de CDȘ 

adecvate, pentru 

promovarea 

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor;  

  Stimularea unei 

comunități școlare 

care să angajeze 

elevii în propria 

formare și să 

 Crearea 
abilităţilor 
personale, a 
deprinderilor 
sociale şi 
tehnice, de 
promovare a 
egalităţii de 
şanse, a echității 
și a incluziunii în 
educaţia elevilor. 

 Eficientizarea 
intervenţiilor 

 Crearea bazei 

materiale pentru 

susţinerea promovării  

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor de 

către cadrele didactice 

 Accesarea resurselor 

educaţionale 

europene și a surselor 

de finanțare 

europeană.  

 Colaborarea cu 

reprezentanţi ai 

ONG-urilor, 

instituţiilor de 

educație și cultură 

din ţară şi din 

străinătate. 
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şanse, a echității 
și a incluziunii  în 
educaţia elevilor; 

 
 

 

contribuie la 

reducerea ratei 

absenteism/de 

părăsire timpurie a 

școlii.  

individualizate în 
cazurile de 
absenteism şi 
violenţă şcolară 

 

 

 

 
 

 

 

Etape principale: 

T S 1. Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de calitate printr-un  management 

instituțional activ și eficient, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă.  

 

OPŢIUNI  STRATEGICE ETAPE  

CURRICULUM  

 Realizarea unei analize-diagnoze  pertinente, 

specifice, realiste, a mediului școlar la toate nivelurile 

de activitate, cu obiective care să vizeze proceduri 

de asigurare a calității în educație, fundamentată pe 

datele colectate din RAEI – Raportul Anual de 

Evaluare Internă a Calității al Colegiului Tehnic 

Dinicu Golescu, elaborat pentru anul școlar 2020-

2021 

 Crearea unei strategii manageriale coerente, bazate 

pe o analiză profundă, cu date precise expuse 

comparativ pe ultimii  ani  

 Planificarea activităţilor şi organizarea internă a 

instituţiei şcolare în vederea asigurării condițiilor 

optime de funcționare, în conformitate cu actele 

normative emise de ME și ISMB 

 Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și 

orientarea lor spre proces și rezultat, nu spre 

conformitate birocratică. 

 Dezvoltarea și implementarea unei strategii de 

comunicare  intra și interinstituționale, care să 

eficientizeze activitatea și să contribuie la promovarea 

valorilor și la transparentizarea activităților școlii. 
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  Crearea unui sistem de organizare și gestionare 

eficientă a documentelor și informaţiilor legate de 

elevi, personal angajat, prin eliminarea birocrației 

excesive, reducerea numărului de comisii de lucru, 

prin aplicarea procedurilor deja existente, 

standardizarea formatului documentelor de lucru și 

asigurarea accesării, completării și actualizării 

acestora în format electronic 

 

 Realizarea ofertei educaționale anuale printr-un 

amplu proces consultativ și pe toate domeniile vizate 

de abordarea ei integrată (planul de școlarizare 

anual, încadrare anuală, oferta anuală de CDȘ 

activități școlare , activități extrașcolare - activități 

sportive, cercuri/cluburi tematice la nivelul școlii - 

programul școlii, etc.), având la bază analize 

comparative și studii de oportunitate 

 
 Transparentizarea actului decizional prin publicarea 

și afișarea tuturor hotărârilor Consiliului 

profesoral/Consiliului de Administrație, Comitetului 

Reprezentativ al Părinților și Consiliului Școlar al 

Elevilor, în termen de maxim 5 zile de la adoptare 

RESURSE UMANE  

 Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei 
activităţi eficiente şi de calitate, prin dezvoltarea 
competențelor manageriale ale responsabililor de 
compartimente funcționale. 

 Analiza nevoilor de formare în management.  

 Participarea tuturor sefilor de compartimente 

funcționale, didactice (comisii metodice, comisii de 

lucru), didactice auxiliare și nedidactice la 
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 Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

încurajarea schimburilor de experiență și a transferului 

de know how pentru șefii/responsabilii de 

compartimente funcționale. 

 Abilitarea tuturor categoriilor de resurse umane vizate  în 

asigurarea fluxului de informații corecte, prompte și 

asigurarea transparenței instituționale 

 Crearea în şcoală a unui climat de disciplină și de 

responsabilitate, care conferă siguranţa fizică și psihică 

a elevilor; 

workshopuri/formări profesionale în management 

strategic și operațional.  

 Participarea șefilor de compartimente funcționale la 

schimburi de experiență în țară și în străinătate pe 

probleme specifice de management, prin accesarea de 

granturi școlare în cadrul unor linii de finanțare specifice 

(POCU, Erasmus+, etc.).   

 Realizarea de echipe de lucru pentru scrierea de 

proiecte de granturi în cadrul liniilor de finanțare active 

 Elaborarea unui sistem unitar de recompense și 

sancțiuni care să fie aplicate tuturor elevilor. 

 Colaborarea cu personalul cabinetului medical şi cu 

instituţii medicale pentru sprijinirea acţiunilor de 

evaluare a stării de sănătate a elevilor şi cadrelor 

didactice, de prevenire a îmbolnăvirilor cu SarS CoV2, 

asigurarea serviciilor medicale curente  și de urgență. 

 

RESURSE MATERIALE  

 Constituirea şi gestionarea eficientă a 
resurselor financiare necesare atingerii 
scopurilor şi ţintelor strategice propuse, 
prin atragerea de sponsori; 

 Accesarea de granturi în cadrul liniilor de 
finanțare active (POCU, Erasmus+); 

 Modernizarea şi dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii în vederea asigurării 
unui demers didactic modern și eficient, 
prin cooptarea operatorilor economici 
parteneri în dotarea atelierelor și a 
laboratoarelor școlii. 

 Asigurarea resurselor necesare derularii in bune 

conditii a activitatilor compartimentelor funcționale și  

comisiilor.  

 Asigurarea de finanțări nerambursabile din surse 

extrabugetare (linii de granturi, sponsorizări, donații, 

etc.). 

 Constituirea bugetului in conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, pe următoarele surse de finanțare: 

ME, buget local, venituri extrabugetare, proiecte 

europene 

 Gestionarea corecta a fondurilor din proiectul 
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ROSE 

 Gestionarea eficientă  a fondurilor obținute din 

contractul de sponsorizare a școlii de către SC 

TURBOMECANICA SA 

 Îmbunătăţirea dotării cu tehnologie  informatică şi 

de comunicare şi utilizarea eficientă a acesteia 

 

RESURSE COMUNITARE  

 Derularea unor parteneriate cu unități școlare similare 

din țară, precum și la nivel internațional, cu impact în 

comunitatea şcolară şi locală 

 Implicarea activă a comunităţii locale și a Consiliului 

Reprezentativ al  părinților în viaţa şcolii; 

 

 Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media 

interesate de activitatea educațională la nivel local, 

municipal, național și internațional.  

 Încheierea de parteneriate cu agenții economici, 

poliția locală, ONG-uri 

 Colaborarea cu Consiliul Local Sector 1 in 

implementarea proiectului de constructie a  unei sali 

de sport 

 

T S 2. Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD)  

OPŢIUNI  STRATEGICE ETAPE  

CURRICULUM  Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de 

educaţie, pe baza dezbaterilor cu toți factorii 

interesați. 

 Structurarea ofertei curriculare bazate pe sistemul 

de învățare blended learning.  

 Implementarea unui sistem practic de colectare a 

deșeurilor pe tipuri de materiale în cadrul instituției 

 Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii;   

  Creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei curriculare 

a Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, prin intermediul 

tehnologiei informaţiei şi comunicării, în cadrul 

sistemului de învățare de tip  blended learning. 
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de învățământ, care să genereze un comportament 

cu valențe ecologice în rândul copiilor și tinerilor.  

 Implementarea unui sistem practic de management 

al mediului, care sa genereze un comportament cu 

valențe ecologice în randul copiilor și tinerilor.  

 Reducerea violenței în mediul școlar și dezvoltarea 

implicării comunitare, prin acțiuni de voluntariat și 

cetățenie activă.  

 Structurarea Codului Intern de Etică al Colegiului 

Tehnic Dinicu Golescu, în concordanță CODUL DE 

ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR, bazat pe Art. 10 şi a Art. 16 din 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar. 

 

RESURSE UMANE  

 Pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice în 
aplicarea noului curriculum (abilitare curriculară); 
Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia 
modernă;   Pregătirea, angajarea, și stimularea 
elevilor pentru susținerea  propriul parcurs școlar;  

 Asigurarea  formării de abilități de viață și competențe 
pentru toți elevii,  cu accent special pus pe asigurarea 
transferabilității acestora 

 Stabilirea criteriilor privind prioritizarea formării 

personalului didactic de predare, didactic auxiliar și 

nedidactic și a elevilor școlii, pentru dezvoltarea 

propriului parcurs școlar și profesional.  

 Asigurarea resurselor necesare formării cadrelor 

didactice în aplicarea noului curriculum (abilitare 

curriculară) și pentru formarea  personalului didactic 

auxiliar și nedidactic din școală.  

 Stabilirea unui sistem de merite (Programul ”Excelența 

în educație”) și avertismente pentru elevii și personalul 
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școlii, care să stimuleze angajamentul şi loialitatea 

pentru organizaţie sau care să funcționeze ca sistem 

reglator (acesta va fi inclus și in ROF al unității școlare).  

 Stimularea Consiliului Școlar al Elevilor pentru formarea 

unor comportamente active şi responsabile în rândul 

elevilor.  

 Formarea elevilor în domeniul cetățeniei active, 

implicare civică și voluntariat.  

 Formarea de aptitudini și competențe civice, 

interpersonale, interculturale și sociale prin participarea 

elevilor  la Programul Național pentru Licee ”Leadership 

Autentic”.  

RESURSE MATERIALE  

 Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare 

 Accesarea de fonduri europene pentru montarea de 

panouri solare pe acoperisul fiecareia din cele 7 corpuri 

de cladiri ale școlii, pentru reducerea cheltuielilor cu 

utilitățile 

 

 

 
 

 

 Inventarierea echipamentelor funcționale existente 

în școală și a tuturor dotărilor funcționale existente la 

nivelul unităţii şcolare.  

 Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării 

şi modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare.  

 Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de 

obţinere.  

 Achiziționarea unor materiale didactice și  

echipamente moderne, necesare desfășurării 

activității didactice în sistem blended learning 

(laptop, videoproiectore, tablă  magnetică/SMART, 

copiator). 
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RESURSE COMUNITARE 

 Co-responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii, 

într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, 

aplicant Primăria sector 1, beneficiar Colegiul Tehnic 

Dinicu Golescu pentru montarea de panouri solare 

 

 Realizarea unei baze de date a tuturor partenerilor  

școlii la nivel local, municipal, național și 

internațional. Încheierea de parteneriate cu cei mai 

relevanți parteneri interesați de oferta educațională a 

școlii. 

 Implicarea în parteneriat cu Primăria sector 1 pentru 

scrierea proiectului finanțat din fonduri europene 

 

 

T S 3. Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale, prin realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea 

metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor; 

OPŢIUNI  STRATEGICE ETAPE  

CURRICULUM  

 Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de 

învăţare activ-participative.  

 Desfășurarea procesului de consultări publice cu 

elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 

parteneri sociali, reprezentanți ai societății civile, 

parteneri, în legătură cu oferta curriculară la decizia 

școlii, care să corespundă nevoilor acestora și 

intereselor strategice ale școlii.    

 Dezvoltarea unei oferte curriculare la decizia școlii 

(CDȘ), care să vizeze pregătirea unitară integrată a 

elevilor pe tematici orizontale ce vizează educația în 

spiritul respectului pentru interculturalitate sau 

educația ce vizează dezvoltarea competențelor 

lingvistice.  

 Proiectarea şi realizarea curriculum-ului cu accent pe 

activități centrate pe elev, conform cerințelor învăţării          

activ participative 

 Elaborarea unui Curriculum la Decizia Şcolii s i  

C D L - u l u i  care să răspundă nevoilor elevilor și 

comunității, caracterizat prin diversitate, prin flexibilitate 

și prin pragmatism;  

 Dezvoltarea unei oferte curriculare diferențiate, care să 

încurajeze fiecare elev să evolueze și să stimuleze elevii 

capabili de performanțe înalte să-și atingă potențialul 

maxim. 
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 Discutarea în cadrul şedinţelor comisiei de 

curriculum şi în consilii profesorale a planurilor de 

învăţământ, a programelor, metodologiilor 

 Planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării 

pentru toate clasele și disciplinele din planul de 

școlarizare 

 Întocmirea corectă a documentelor de proiectare 

imediată şi pe termen lung respectând planurile şi 

programele de învăţământ     cu   accent   pe   

metodele  active și a strategiilor didactice centrate pe 

elev 

RESURSE UMANE  

 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 
metodelor active şi a centrării activităţii pe elev. 

 Diseminarea și valorizarea experiențelor de formare 
inițială și continuă a cadrelor didactice (dobândite la 
nivel local, municipal, național și internațional) în 
comunitatea educațională locală și la nivel municipal, 
multiplicarea experiențelor de bună practică 

 Asigurarea unui climat educațional care să favorizeze 
participarea elevilor și a profesorilor la programe de 
pregătire specială, în vederea obținerii performanței 
școlare la toate disciplinele de învățământ; 

 Aplicarea evaluării școlare ca demers de observare și 
interpretare a efectelor învățării, și instrument de 
orientare pentru deciziile necesare unei bune 
funcționari a școlii; 

 

 

 

 

 Analiza nevoilor de formare a personalului didactic din 

cadrul școlii și stabilirea strategiei locale privind 

formarea profesională a cadrelor didactice.  

 Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice.   

 Stimularea, diseminarea și multiplicarea activităților 

metodice reale, activ-participative la nivelul comisiilor de 

specialitate din școală, care să încurajeze emulația 

profesională și interesul pentru optimizarea demersului 

didactic.  
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RESURSE MATERIALE  

 Achiziţionarea de mijloace didactice şi 
echipamente adecvate situaţiilor de învăţare 
centrate pe elev. 

 

 

 

 Utilizarea de mijloace didactice adecvate, auxiliare 

curriculare, echipamente şi materiale de studiu care să 

permită asigurarea unei educaţii de calitate 

 Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor 

existente în şcoală şi stabilirea necesarului pentru 

asigurarea utilizării în procesul de învăţământ de către 

toate cadrele didactice.  

 Achiziționarea unor materiale didactice și  echipamente 

moderne, necesare desfășurării activității didactice în 

sistem blended learning (laptop, videoproiectore, tablă  

magnetică/SMART, copiator).   

 

RESURSE COMUNITARE 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu unități școlare similare 
din țară precum și la nivel local, național și 
internațional.  

 Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot 

funiza asistenţă de specialitate.  

 Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor 

specifice.  

 

 

T S 4. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi 
creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor, prin promovarea egalităţii de şanse, a echității și a incluziunii  în 
educaţia elevilor; 

OPŢIUNI  STRATEGICE ETAPE  

CURRICULUM  Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de 

educaţie şi realizarea unor opţionale adecvate, pentru 

asigurarea  egalităţii de şanse în educaţia elevilor, a 

echității și a incluziunii   

 Dezvoltarea unei oferte de CDȘ adecvate, pentru 

promovarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor;  
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  Stimularea unei comunități școlare care să angajeze 

elevii în propria formare și să contribuie la reducerea 

ratei absenteism/de părăsire timpurie a școlii.  

  

 Revizuirea planului managerial și a celui operațional 

Realizarea unui  program de intervenție personalizată 

pentru elevii cu CES  

 Realizarea unui program de intervenție personalizată  

pentru copiii în situaţii de risc ridicat: familii 

monoparentale, elevi instituționalizați sau aflați în 

plasament familial, elevi aflați în grija bunicilor sau a 

altor rude, elevi cu CES, elevi care provin din familii cu 

nivel economic scăzut sau elevi aflați în situații de risc în 

cazul pandemiei COVID-19.  

 Actualizarea permanentă și în timp real a site-ului școlii 

www.colegiuldinicugolescu.ro 

 

 

RESURSE UMANE  

 Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale 
şi tehnice, de promovare a egalităţii de şanse, a 
echității și a incluziunii în educaţia elevilor. 

 Eficientizarea intervenţiilor individualizate în cazurile de 
absenteism şi violenţă şcolară 

 

 Abilitarea Comisiei pentru Curriculum în dezvoltarea 

ofertei de CDȘ pentru promovarea egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor , a echității și a incluziunii 

 Implicarea elevilor cu CES într-un  program de 

intervenție personalizată  

 Elevii în situaţii de risc ridicat: familii monoparentale, 

elevi instituționalizați sau aflați în plasament familial, 

elevi aflați îngrija bunicilor sau a altor rude, elevi cu CES, 

elevi care provin din familii cu nivel economic scăzut 

implicați într-un program de intervenție personalizată.  

 Dezvoltarea unei Strategii locale de dezvoltare a 

egalității de șanse în educația elevilor.  

 Popularizarea programelor europene interesate de 

educație și furnizoare de granturi nerambursabile pentru 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
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proiectele educaționale individuale sau/și instituționale 

din învățământul preuniversitar  

 Încurajarea și consilierea cadrelor didactice să aplice 

pentru obținerea unor astfel de finanțări necesare pentru 

propria formare profesională la nivel european, prin  

persoanele-resursă, cu experiență în domeniu, de care 

școala dispune. 

RESURSE MATERIALE  

 Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării  

egalităţii de şanse în educaţia elevilor de către cadrele 

didactice 

 Accesarea resurselor educaţionale europene și a 

surselor de finanțare europeană.  

 

 Modernizarea  sălii ROSE, dotarea acesteia cu 

materiale de informare actualizate și transformarea ei 

într-un centru de resurse activ și deschis, viu și necesar. 

 

RESURSE COMUNITARE 

 Colaborarea cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor 

de educație și cultură din ţară şi din străinătate. 

 Atragerea ONG-urilor sau asociaţiilor specializate în 
rezolvarea problemei absenteismului şi a violenţei 
şcolare 

 Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, 
pompieri şi corpul gardienilor publici în scopul creşterii 
siguranţei elevilor, precum şi pentru prevenirea şi 
combaterea delicvenţei juvenile 

 Organizarea de întâlniri între diriginţi, conducerea 
şcolii, părinţi şi elevi, pentru rezolvarea unor situaţii-
problemă privind frecvenţa la cursuri şi disciplina 
elevilor 
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REZULTATE AȘTEPTATE : 

T S 1. Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de calitate printr-un  management instituțional 

activ și eficient, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă.  

 

OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE AȘTEPTATE (INDICATORI DE OUTPUT) 

CURRICULUM 

 Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și 

orientarea lor spre proces și rezultat, nu spre 

conformitate birocratică. 

 Dezvoltarea și implementarea unei strategii de 

comunicare  intra și interinstituționale, care să 

eficientizeze activitatea și să contribuie la promovarea 

valorilor și la transparentizarea activităților școlii. 

 

Analiză-diagnoză a mediului școlar la toate nivelurile de 

activitate, cu obiective care să vizeze proceduri de 

asigurare a calității în educație.  

Strategie managerială coerentă, bazată pe o analiză 

profundă, cu date precise expuse comparativ pe ultimii ani 

școlari.  

Ofertă educațională integrată anuală realizată printr-un 

amplu proces consultativ.  

Material promoţional de promovare a şcolii.  

1 set de materiale de promovare a ofertei școlii (postere, 

pliante, materiale afișaj)  

Portofoliu de documente manageriale de proiectare, 

complet, coerent și eficient.  

Portofoliu de documente manageriale de organizare, 

complet, coerent, eficient și funcțional 

 Portofoliu de documente manageriale de monitorizare 

și control/evaluarea calității activităților școlii, complet 

coerent, eficient, funcțional și transparent. 

Analiză a nevoilor, pentru definirea cererii privind 

comunicarea intra- și interinstituțională 

RESURSE UMANE 
 Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei 

activităţi eficiente şi de calitate, prin dezvoltarea 
competențelor manageriale ale responsabililor de 

Analiză a nevoilor de formare în management.  

Cel puțin 10% / an școlar din responsabilii de 

compartimente funcționale participanți la 
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compartimente funcționale. 
 Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

încurajarea schimburilor de experiență și a transferului 

de know how pentru șefii/responsabilii de 

compartimente funcționale. 

 Abilitarea tuturor categoriilor de resurse umane vizate  în 

asigurarea fluxului de informații corecte, prompte și 

asigurarea transparenței instituționale 

 Crearea în şcoală a unui climat de disciplină și de 

responsabilitate, care conferă siguranţa fizică și psihică 

a elevilor; 

workshopuri/stagii de formare în dezvoltarea competențelor 

manageriale.  

 Cel puțin 2 schimburi de experiență în țară și/sau în 

străinătate pe probleme specifice de management, prin 

accesarea de granturi școlare în cadrul unor linii de 

finanțare specifice (POCU, Erasmus+,  etc.).  

Cel puțin 5 participanți/an la schimburile de experiență, 

din sectoare funcționale diferite (didactic, și didactic 

auxiliar).  

Cel puțin 2 echipe de lucru pentru scrierea de proiecte 

de granturi în cadrul liniilor de finanțare active 

RESURSE MATERIALE 

 Constituirea şi gestionarea eficientă a 
resurselor financiare necesare atingerii 
scopurilor şi ţintelor strategice propuse, 
prin atragerea de sponsori; 

 Accesarea de granturi în cadrul liniilor de 
finanțare active (POCU, Erasmus+); 

 Modernizarea şi dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii în vederea asigurării 
unui demers didactic modern și eficient, 
prin cooptarea operatorilor economici 
parteneri în dotarea atelierelor și a 
laboratoarelor școlii. 

 

 

 
 

 

 Plan de intervenție cuprinzând necesarul de dotări și 

finanțare pentru activitățile și programele manageriale și 

asigurarea de finanțări nerambursabile din surse 

extrabugetare (linii de granturi, sponsorizări, donații, etc.) 

Plan de achiziții pentru asigurarea resurselor necesare 

derulării în bune condiții a activităților compartimentelor 

funcționale și comisiilor  

Plan de investiții și închirieri de spații disponibile pentru 

creșterea surselor de finanțare extrabugetare ale școlii. 
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RESURSE COMUNITARE  

 Derularea unor parteneriate cu unități școlare similare 

din țară, precum și la nivel internațional, cu impact în 

comunitatea şcolară şi locală 

 Implicarea activă a comunităţii locale și a Consiliului 

Reprezentativ al  părinților în viaţa şcolii; 

 

 Bază de date cu instituţii/organizaţii/mass-media 

interesate de activitatea educațională la nivel local, 

regional, național și internațional.  

Cel puțin 10 parteneriate/ an școlar încheiate 

Set de proceduri de lucru specifice, revizuibile anual 

 

T S 2. Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD)  

OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE AȘTEPTATE (INDICATORI DE OUTPUT) 

CURRICULUM 

 Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii;   

  Creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei curriculare 

a Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, prin intermediul 

tehnologiei informaţiei şi comunicării, în cadrul 

sistemului de învățare de tip  blended learning. 

 

Analiză de nevoi de educație ale beneficiarilor direcți și 

indirecți.  

Ofertă școlară curriculară și extracurriculară anuală, care 

să includă sistemul de învățare blended learning. 

Plan de școlarizare care să promoveze o ofertă de 

școlarizare la toate ciclurile de învățământ coerentă, 

flexiblă, modernă, capabilă să atragă populația școlară și să 

promoveze valorile școlii în cadrul comunității.  

Program de pregătire a responsabililor de comisii 

permanente și conexe (în scopul realizării sarcinilor de 

manager, prin informare, formare şi dezvoltare 

managerială, consiliere şi sprijin, care se va desfășura 

conform standardelor profesionale specifice fiecărei funcţii 

/poziții), intitulat ”Leadership”.  

Programe ecologice, pentru implementarea unui sistem 

practic de management al mediului și a unui sistem practic 

de colectare a deseurilor pe tipuri de materiale in cadrul 

institutiilor de invatamant, care sa genereze un 
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comportament cu valente ecologice in randul copiilor si 

tinerilor.  

Program ”Peer Mediation – Medierea de la egal la egal”, 

pentru reducerea violenței în mediul școlar și de inițiere a 

elevilor în domeniul cetățeniei active, peer mediation, 

implicare civică și voluntariat.  

 Cod Intern de Etică al Colegiului Tehnic Dinicu Golescu 

în concordanță cu CODUL DE ETICĂ PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, elaborat de MENCȘ 

RESURSE UMANE 
 Pregătirea inițială și continuă a cadrelor didactice în 

aplicarea noului curriculum (abilitare curriculară); 
 Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia 

modernă;   
  Pregătirea, angajarea, și stimularea elevilor pentru 

susținerea  propriul parcurs școlar;  
 Asigurarea  formării de abilități de viață și competențe 

pentru toți elevii,  cu accent special pus pe asigurarea 

transferabilității acestora 

1 set de criterii privind prioritizarea formării personalului 

didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic și a 

elevilor școlii, pentru dezvoltarea propriului parcurs școlar 

și profesional, revizuibil în fiecare an școlar 

Șefii de compartimente și responsabilii de comisii 

formați anual în management, consiliere și sprijin.  

Cel puțin 10% din totalul cadrelor didactice/an școlar 

formate în abilitare curriculară și în tehnologie didactică 

modernă, aferentă sistemului de învățare blended learning.  

Cel puțin 10 elevi din fiecare clasă/ an școlar, formați în 

domeniul cetățeniei active, peer mediation, implicare civică 

și voluntariat.  

Analiză a resurselor comunităţii ce se pot utiliza și pune 

în slujba intereselor școlii, realizată de personalul didactic 

de predare și auxiliar și de către elevi și revizuibilă în fiecare 

an școlar.  

1 set de criterii pentru sistemul de merite și 

avertismente pentru elevii și personalul școlii.  
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 Program anual ”Excelența în educație” – program de 

valorizare a personalului școlii și a elevilor cu rezultate 

deosebite și comportament exemplar 

RESURSE MATERIALE 

 Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare 

 Accesarea de fonduri europene pentru montarea de 

panouri solare pe acoperisul fiecareia din cele 7 corpuri 

de cladiri ale școlii, pentru reducerea cheltuielilor cu 

utilitățile 

 

 Inventar al echipamentelor funcționale existente în 

școală și a tuturor dotărilor funcționale existente la nivelul 

unităţii şcolare, actualizat în fiecare an școlar. 

Plan de intervenție cuprinzând toate lucrările necesare 

reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor 

auxiliare și proiecția fondurilor necesare și a surselor de 

obținere pentru achiziționarea materialelor didactice și a 

echipamentelor moderne, necesare desfășurării activității 

didactice în sistem blended learning (laptopuri, 

videoproiectoare, tablă magnetică și SMART, copiatoare), 

pentru serviciile conexe (secretariat, contabilitate, cabinete 

metodice) și pentru lucrările de întreținere și reparații 

curente aferente spațiilor școlare (Corpurile A, B, C ,D,E 

gardul de împrejmuire a bazei sportive a liceului, lucrări de 

hidroizolație – Corp B, instalația de încălzire cu panouri 

solare – toate corpurile de clădire ale școlii). 

7 clădiri cu panouri solare montate pentru asigurarea 

independenței energetice 

 

RESURSE COMUNITARE  

 Co-responsabilizarea comunităţii în susţinerea şcolii 

 Participarea școlii într-un proiect cu finanțare din fonduri 

europene, aplicant Primăria sector 1, beneficiar Colegiul 

Tehnic Dinicu Golescu, pentru montarea de panouri 

solare din fonduri norvegiene, MICROGRID 

 Bază de date a partenerilor școlii la nivel local, municipal, 

național și internațional.  

Cel puțin 10 de parteneriate (acorduri de colaborare)/ an 

școlar încheiate cu cei mai relevanți parteneri interesați de 

oferta educațională a școlii.  
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Rețea eficientă de comunicare şi cooperare cu 

comunitatea.  

Proiect de parteneriat cu Primăria Sector 1 

  

 

T S 3. Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale, prin realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea 

metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor; 

OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE AȘTEPTATE (INDICATORI DE OUTPUT) 

CURRICULUM 

 Proiectarea şi realizarea curriculum-ului cu accent pe 

activități centrate pe elev, conform cerințelor învăţării          

activ participative 

 Elaborarea unui Curriculum la Decizia Şcolii s i  

C D L - u l u i  care să răspundă nevoilor elevilor și 

comunității, caracterizat prin diversitate, prin flexibilitate 

și prin pragmatism;  

 Dezvoltarea unei oferte curriculare diferențiate, care să 

încurajeze fiecare elev să evolueze și să stimuleze elevii 

capabili de performanțe înalte să-și atingă potențialul 

maxim. 

 Analiză a nevoilor de educaţie, pentru definirea cerinţelor 

de învăţare activ-participativă, pentru asigurarea egalităţii 

de şanse în educaţia elevilor şi dezvoltarea dimensiunii 

europene a educației, actualizată în fiecare an școlar.  

Program de mentorat și dezvoltare profesională 

continuă pentru cadrele didactice debutante/ toate cadrele 

didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării 

activităţii pe elev și pentru utilizarea mijloacelor didactice şi 

echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare de tip 

blended learning/ TIC, prin consiliere, monitorizare și 

participarea la stagii de formare la nivel local, regional, 

național sau internațional. 
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RESURSE UMANE 
 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 

metodelor active şi a centrării activităţii pe elev. 
 Diseminarea și valorizarea experiențelor de formare 

inițială și continuă a cadrelor didactice (dobândite la 
nivel local, municipal, național și internațional) în 
comunitatea educațională locală și la nivel municipal, 
multiplicarea experiențelor de bună practică 

 Asigurarea unui climat educațional care să favorizeze 
participarea elevilor și a profesorilor la programe de 
pregătire specială, în vederea obținerii performanței 
școlare la toate disciplinele de învățământ; 

 Aplicarea evaluării școlare ca demers de observare și 
interpretare a efectelor învățării, și instrument de 
orientare pentru deciziile necesare unei bune 
funcționari a școlii; 

 

Analiză de nevoi de formare a personalului didactic din 

cadrul școlii, pentru stabillirea strategiei locale privind 

formarea profesională a cadrelor didactice. 

Cel puțin 10%/an școlar cadre didactice debutante, 

participante la Programul de mentorat și dezvoltare 

profesională dedicat.  

Strategie de diseminare și valorizare a experiențelor de 

formare continuă în comunitatea educațională locală și la 

nivel de municipiu, pentru multiplicarea experiențelor și 

crearea unei comunități de bună practică.  

Cel puțin 10%/an școlar cadre didactice care vor 

participa la Programul de formare a cadrelor didactice 

pentru utilizarea mijloacelor didactice şi echipamentelor 

adecvate situaţiilor de învăţare de tip blended learning/TIC. 

 

RESURSE MATERIALE 

 Achiziţionarea de mijloace didactice şi 
echipamente adecvate situaţiilor de învăţare 
centrate pe elev. 

 Inventar al mijloacelor didactice şi echipamentelor 

existente în şcoală pentru stabilirea necesarului pentru 

asigurarea utilizării în procesul de învăţământ de către toate 

cadrele didactice 

RESURSE COMUNITARE 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu unități școlare similare 

din țară precum și la nivel local, național și internațional. 

Cel puțin 10 de parteneriate (acorduri de colaborare)/ 

an școlar, încheiate cu unități școlare similare din țară și cu 

parteneri interesați de educație de la nivel local, municipal, 

național și internațional, care pot funiza asistenţă de 

specialitate şi se pot implica în derularea activităţilor 

specifice 
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T S 4  . Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi 

creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor, prin promovarea egalităţii de şanse, a echității și a incluziunii  în 

educaţia elevilor; 

OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE AȘTEPTATE (INDICATORI DE OUTPUT) 

CURRICULUM 

 Dezvoltarea unei oferte de CDȘ adecvate, pentru 

promovarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor;  

  Stimularea unei comunități școlare care să angajeze 

elevii în propria formare și să contribuie la reducerea 

ratei absenteism/de părăsire timpurie a școlii.  

 

 Analiză a nevoilor de educaţie, pentru definirea cerinţelor 

de învăţare activ-participativă, pentru asigurarea egalităţii 

de şanse în educaţia elevilor şi dezvoltarea dimensiunii 

europene a educației, actualizată în fiecare an școlar.   

 

RESURSE UMANE 
 Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi 

tehnice, de promovare a egalităţii de şanse, a echității 
și a incluziunii în educaţia elevilor. 

 Eficientizarea intervenţiilor individualizate în cazurile de 
absenteism şi violenţă şcolară 

 Cel puțin 10% din personalul didactic și didactic 

auxiliar/an școlar, implicat anual în proiectele ce vizează 

dezvoltarea reducerea abandonului școlar 

RESURSE MATERIALE Câte 1 punct de informare, pentru elevi și respectiv pentru 

personalul didactic, privind accesarea resurselor europene 
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 Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării  

egalităţii de şanse în educaţia elevilor de către cadrele 

didactice 

 Accesarea resurselor educaţionale europene și a 

surselor de finanțare europeană în proiecte al căror 

obiectic este promovarea echității și incluziunii.  

pentru personalul didactic și elevi, în cadrul proiectelor care 

au ca obiectiv reducerea abandonului școlar 

 Sala ROSE  modernizată și dotată cu materiale de 

informare actualizate în format letric și electronic, puse la 

dispoziția elevilor aflați în risc de abandon școlar. 

RESURSE COMUNITARE 

 Colaborarea cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor 

de educație și cultură din ţară şi din străinătate. 

Bază de date actualizată permanent cu organizaţiile din 

țară și din strainătate cu care se poate colabora pentru 

obținerea de finanțări europene nerambursabile, care să 

acopere nevoile infrastructurale și educaționale ale școlii  

Cel puțin 3 parteneriate/an școlar realizate cu 

organizaţiile identificate pentru desfășurarea de activităţi de 

promovare a egalității de șanse și a echității 
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VII. Monitorizarea și evaluarea  Planului managerial 

Monitorizarea Planului Managerial va fi realizată de către echipa managerială 

extinsă a școlii (director, director adjunct, responsabili de compartimente, comisii 

permanente, comisii de lucru cu caracter permanent și temporar).  

Monitorizarea Planului Managerial  se va realiza pe parcursul întregului an școlar, 

urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-

umane, în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.  

În procesul de monitorizare se va urmări :  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru 

realizarea lor;  

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor ;  

- corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat  

- realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii 

unor indicatori de calitate.  

Ca instrumente de monitorizare se vor folosi : 

a. Echipa managerială – Instrumente 

 întâlniri de informare, actualizare;  

 ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;  

 întâlniri cu membrii CEAC acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul 

CA, tematica CP;  

 discuţii de informare, feed-back;  

 analiza rapoartelor - observaţiile;  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 prezentarea de rapoarte semestriale/anuale în cadrul consiliului profesoral, 

consiliului de administraţie ; 

 grafice de revizuire periodică şi corecţii. 
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b. Responsabilii grupurilor de lucru și ai comisiilor conexe - Instrumente: 

 PAS;  

 rapoarte semestriale şi lunare; 

  fişe de monitorizare/evaluare/autoevaluare;  

 portofoliile membrilor comisiei; 

  chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;  

 discuţiile cu elevii;  

 sondaje scrise şi orale;  

 asistenţe/inter-asistenţe;  

 lecţii demonstrative;  

 acţiuni extracurriculare;  

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 

Evaluarea Planului Managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales 

la finele anului şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor 

face corecturile necesare pentru un plan viitor de acţiune al şcolii, adaptat evident 

situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.  

Instrumente de evaluare:  

Evaluarea îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :  

• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;  

• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările.  

 Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, 

folosind ca instrumente de evaluare:  

• autoevaluări;  

• interevaluări;  

• declaraţii de intenţii ;  

• interviuri de evaluare;  

• fişe de apreciere;  

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.  
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În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor, se va acorda 

atenţie următoarelor elemente : 

 • respectarea misiunii şi a viziunii;  

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;  

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 • corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;  

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de 

evaluare în cadrul fiecărei ţinte. 


