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1. Declaraţia de politici şi autoritate în domeniul calităţii 
Sub aspectul cunoştinţelor pe care le furnizeaza , al importantei si al relevantei lor, al abilitatilor pe care le formeaza, invatamantul 

conditioneza astazi performanta, competitivitatea si bunastarea. Calitatea î nva ţa mantului este apreciata  conform standardelor educaţioanale 

comune diferitelor profesii şi specializa ri. I n contextul actual al concurenţei î n domeniul î nva ţa ma ntului economic, definitivarea sistemului de 

asigurare a calita ţii devine un obiectiv fundamental pentru dezvoltarea ulterioara  a colegiului nostru. 

Asigurarea calita ţii  este un proces colectiv prin care colegiul nostru se asigura  ca  standardul ridicat al procesului instructiv-educativ se 

menţine la nivelul fixat prin Planul De Acțiune al s colii noastre, lua nd î n considerare preocuparea organizaţiei noastre de a dezvolta magementul 

prin implementarea şi î mbuna ta ţirea continua  a unui sistem de management al calita ţii prin documentarea, implementarea şi î mbuna ta ţirea 

continua  a unui sistem de management al calita ţii î n conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2001 – Sistemul de management al calita ţii. 

 I n scopul atingerii acestui obiectiv major, colegiul nostru trebuie sa -şi menţina  sistemul de management al calita ţii prin care sa  ne 
convinga  pe noi, pe elevii nostrii si organizaţiile externe ca : 

 diplomele şi certificatele acordate la î ncheierea studiilor deschid pentru elevi perspectiva unei prezenţe profesionale competitive 

 obiectivele specializa rilor sunt stabilite î n mod corespunzator 

 mijloacele şi resursele disponibile pentru atingerea acestor obiective sunt adecvate 

 activitatea profesorilor se situeaza  la nivelul standardelor stabilite 

 Pentru a î ntari si consolida reputaţia şi performanţele colegiului nostru este esenţial ca î ntreg personalul didactic şi nedidactic sa  adere 
la politicile şi procedurile calita ţii, iar procesul de î nva ţare sa  fie î ndreptat spre excelenţa . 

 Ne angaja m sa  folosim toate resursele necesare umane si materiale, in scopul: 

 asigurarii permanente a calitatii serviciilor furnizate,  

 construirea unei imagini de excelenţa  a organizaţiei pe piaţa  

 respecta rii cerinţelor legale şi reglementate,  
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 satisfacerea aştepta rii tuturor pa rţilor interesate (clienţi, angajaţi, furnizori, parteneri) 

 î mbuna ta ţirii permanente a sistemului de management al calita ţii 

 I n acest sens se vizeaza : 

 introducerea de noi abordari de predare-î nva ţare la care accentul sa  fie pus pe creşterea interactivita ţii şi actualiza rii informaţiilor 

 folosirea de sisteme de evaluare a cunoştinţelor doba ndite de elevi bazate pe testarea abilita ţilor acestora de a prelucra informaţiile 

primite şi  mai puţin pe capacitatea lor de memorare 

 î mbunata ţirea continua  a prega tirii personalului şi a condiţiilor î n vederea satisfacerii cerinţelor stabilite pentru prega tirea şi formarea 

elevilor 

 Ma  angajez sa  pun in aplicare aceste politici, sa  pun la dispoziţie resursele materiale, informaţionale şi financiare necesare – î n limita 

disponibilului existent prin proiecţia de buget, sa  mobilizez î ntreg personalul Colegiului Economic “Virgil Madgearu” î n vederea atingerii 

obiectivelor propuse. 

 Am ales intervalul 2013-2018 de elaborare  a PAS pentru a atinge standardele ce ne î ndrepta ţesc numele de ”Scoala  Europeana ”. 

      Director, 

     prof. Roxana Carmen Ionescu 
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2. Prezentarea unităţii de învăţământ  
Anul 1936 avea sa creeze contextul legislativ de functionare a institutiilor de î nva t a ma nt comerciale, cand la 1 aprilie apare „Legea pentru 

organizarea invatamantului comercial secundar” care „are ca scop sa dea cunostintele teoretice si practice necesare celor ce vor sa devina 

comercianti precum si personalului intrebuintat in intreprinderile publice sau particulare cu caracter comercial, economic sau financiar”. In 

acest scop in programele scolare se regasesc ca materii de specialitate: studiul comertului, contabilitate comerciala publica, studiul organizarii 

intreprinderilor, algebra financiara si asigurari, dreptul, economia politica cu aplicatii la industrie si comert, notiuni de finante publice, notiuni 

de statistica. 

Prin Legea nr. 2-1966, incepand cu anul scolar 1966-1967 au luat fiinta liceele „de specialitate” printre care se numara si liceele economice. 

Potrivit legii aceste licee au fost patronate de catre Ministerul Finantelor, Ministerul Invatamantului sau de catre Consiliile populare judetene. 

A vorbi despre î nceputurile Colegiului Economic „Virgil Madgearu” î nseamna  sa  ne î ntoarcem î n septembrie 1966, ca nd î n temeiul 

Ordinului nr. 600 al Ministerului de I nva t a ma nt de atunci lua fiint a  Liceul Economic Nr.1. I nfiint area liceului fa cea parte din î ncercarea 

Ministerului I nva t a ma ntului de a consolida buna tradit ie din cadrul s colilor comerciale roma nes ti. 

Intre anii 1966-1974, s-a pornit la drum cu 131 de elevi cuprins i î n trei clase, ava nd doar trei profesori titulari. Init ial liceul avea sect ii de 

contabilitate-planificare. 

I ntre anii 1972-1974, Ministerul I nva t a ma ntului introducea î n programa de studiu a Liceului Economic Nr. 1, pentru prima data , ca 

disciplina  de studiu, Informatica. 

Acest experiment coordonat de cunoscutul Academician Grigore Moisil, î n colaborare cu un grup de tineri profesori entuzias ti, a condus la 

introducerea informaticii î n planurile de î nva t a ma nt preuniversitare s i a determinat aparit ia claselor s i liceelor cu profil informatic. 

Ulterior, in perioada 1974-1979 au funct ionat profilurile: evidenta economica si planificare, administratie locala, prelucrarea automata  a 

datelor. 

Anul 1975 aduce o schimbare majora  î n existent a liceului. I n baza deciziei nr. 474/1975 Consiliul Popular al Municipiului Bucures ti 

hota ra s te mutarea î n actuala locat ie din Bd. Dacia nr. 34 liceul treca nd î n cadrul Inspectoratului S colar al Municipiului Bucures ti, cu î ntregul 

activ s i pasiv. 
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Intre anii 1979-1983 profilul liceului se restrange si se specializeaza pe contabilitate si comert, iar odata cu anii 1983-1986 se infiinteaza 

sectiile: contabilitate, comert si drept administrativ (invatamant seral). 

Anii 1986-1994 au consolidat specializarea pe profilurile comert , finant e - contabilitate î nva t a ma nt de zi s i seral.  

Daca  pa na  î n 1990 sect ia serala  reprezenta un efectiv numeros, de aproximativ 50% din efectivul elevilor, din 1991 sect ia de zi se extinde 

treptat, pa na  la disparit ia seralului. Planul de s colarizare a fost diminuat de la 54 de clase î n 1990 pa na  la 46 de clase î n 1998. Tot î n anul 1990 

specializa rilor existente s-a ada ugat Economia turismului, î n ideea ca  piat a muncii de dupa  1989 avea sa  solicite fort a  de munca  s i calificare î n 

acest domeniu.   

Din 6 februarie 1992, Ministerul I nva t a ma ntului atribuie liceului numele „Liceul Economic, Administrativ s i de Servicii Virgil Madgearu”, 

ava nd profilurile finant e, comert , turism, pentru ca la scurta  vreme, 15 iulie 1994, titulatura sa  devina  „Liceul Economic Administrativ Virgil 

Madgearu”. 

In perioada 1994-2002 profilurile care au functionat in cadrul liceului s-au diversificat, astfel alaturi de finante-contabilitate si comert 

apare profilul turism. 

Urmărind ideea unei deschideri cât mai largi în anul 1994 s-au înfiinţat clase cu predare intensivă a limbilor străine – 4 ore în limbile 

engleză şi germană – care în prezent au fost înlocuite cu materii de strictă specializare în domeniul economic – matematică financiară, asigurări, 

contracte etc. – fără a produce însă un dezechilibru major între cultura generală şi cea de specialitate. unor performanţe de excepţie absolut  în 

toate domeniile, de la cel umanist la cel economic dovedite în cadrul concursurilor municipale şi naţionale, din 6 iulie 2001 Liceul Economic 

Administrativ Virgil Madgearu devine Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Devenind colegiu şi principiile de funcţionare ale şcolii au necesitat 

unele revizuiri: 

 asigurarea unui învăţământ de înaltă calitate, promovarea unei strategii orientat spre performanţă şi spre valori; 

 asigurarea şanselor egale la instruire; 

 promovarea tinerilor talentaţi; 

 îmbunătăţirea continuă a relaţiilor cu beneficiarii educaţiei, a relaţiilor publice; 

 întărirea dimensiunii europene a educaţiei; 

 asigurarea obiectivităţii faţă de beneficiarii direcţi ai educaţiei, luarea în considerarea opiniilor acestora şi eficientizarea activităţii 

consiliului elevilor; 
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 asigurarea unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea standard din alte ţări europene; 

 formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi a societăţii (violenţa, imoralitatea, 

drogurile etc.) …  

 
Pentru a promova cât mai larg imaginea şcolii si a dezvolta legătura dintre scoală si comunitate, în fiecare an organizăm Târgul Firmelor 

de Exercitiu- “Primavara firmelor de exercitiu”, la nivel local si regional, eveniment prin intermediul căruia prezentăm o parte a activitătile 

practice a elevilor scolii. La târg sunt invitati să participe elevi ai scolilor generale din Bucuresti, părinti, reprezentanti ai comunitătii locale si ai 

mediului de afaceri. Preocupările noastre privind cresterea calitătii în educatie si formare profesională au fost întărite în ultimii ani de 

dezvoltarea si valorizarea colaborării în plan educational la nivel european. Considerăm foarte important ca elevii nostri să  dobândească 

competente profesionale, competente generale dar în acelasi timp sa-si formeze valori si atitudini care să le permită să se adapteze unei societăti 

aflate în plină evolutie, să muncească si să trăiască într-un mediu multicultural. Conform acestei abordări, activitatea noastră didactică a căpătat 

si a dezvoltat o dimensiune europeană a educatiei.  

       Introducerea metodei de invatare prin firma de execitiu ca o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o 

conceptie moderna de integrare si aplicare interdisciplinara a cunostintelor, o abordare a procesului de predare invatare , asigura conditii 

pentru probarea si aprofundarea practica a competentelor dobandite de elevii scolii noastre in pregatirea profesionala. 

        Am înteles că o educatie de calitate nu se poate realiza fără o largă colaborare plecând de la nivel local si până la nivel european. În acest 

sens obiectivele strategice au  fost compatibilizate cu cerintele educationale si de formare conturate la nivel european si concretizate prin sem-

narea Tratatului de la Lisabona, inclusiv de către România. Acestea sunt : 

- Formarea/ îmbunătătirea la elevi a competentelor cheie si a competentelor profesionale la nivelul standardelor prevăzute în SPP din 

alte tări europene; 

- Dezvoltarea la elevi a competentelor pentru societatea cunoasterii; 

- Acordarea de sanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin ( urban/ rural), sex, religie, nationalitate, statut social, 

statut financiar; 

- Formarea atitudinilor si valorilor specifice cetăteanului european: tolerantă, respect,multiculturalitate, diversitate; 

- Crearea unui mediu deschis pentru învătare formală, nonformală si informală; 

- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea învătrii pe tot parcursul vieti. 
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        Toate aceste obiective sunt avute în vedere atât prin activitatea curentă cât si prin dezvoltarea colaborării, parteneriatului si programelor 

promovate la nivel european. 

          Dotarea  si amenajarea tuturor salilor de clasa cu  table inteligente, calculatoare, videoproiectoare, retea internet  si a cabinetelor firma de 

exercitu  din scoală la standarde europene, asigura un cadru propice pentru desfasurarea unui act educational adecvat, competitiv si eficent. 

       Până  în prezent s-au desfăsurat o multitudine de activităti care au contribuit la întărirea dimensiunii europene a scolii: proiecte  POSDRU, 

proiecte nationale si internationale, activităti în care s-au implicat elevi, profesori, părinti, reprezentanti ai comunitătii locale si care au deschis 

calea educării elevilor pentru valorile europene, comunicarea intr-o limbă străină, utilizarea ITC. 

       Ca o încununare a activitătilor europene derulate în scoală, Colegiul Economic „ Virgil Madgearu ” Bucuresti a dobândit, în anii 2008, 2012 

titlul de „Scoală Europeană”. 

Iată cum, finalitatea activitătii didactice este aceea de a forma tineri într-un anumit domeniu profesional dar în acelaşi timp de a forma 

cetăteni capabili: 

 să trăiască intr-o societate multiculturală, inclusivă si tolerantă, în conformitate cu un stil de viată care respectă si protejează mediul 

înconjurător; 

 să trateze aspecte legate de egalitatea între sexe în familie, la locul de muncă si în viata socială; 

 să trăiască în calitate de cetătean european; 

 să fie responsabili de propria dezvoltare profesională. 

 

3. Diagnoza şi analiza de nevoi 

3.1.Analiza mediului extern 
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  Analizei  PLAI Bucureşti din anul 2011,  realizata în cadrul activităţilor derulate prin proiectul POSDRU/55/1.1/S/37932, „Corelarea 

ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, beneficiar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţămân-

tului Profesional şi Tehnic,  pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale (Anuarul statistic al Romaniei 2010, date furnizate de INS), a 

dus la studii previzionale la orizontul anului 2013 şi 2020 („Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în 

perspectiva 2020” – realizat de INCSMPS în cadrul proiectului mai sus amintit) şi din surse administrative (statistici ale ISMB/ISJ Ilfov, ANOFM, 

AMOFM/AJOFM Ilfov) si a stat la baza eleborarii Planului de Actiune al Scolii: Colegiul Economic „V. Madgearu“ Bucuresti. 

 

3.1.1. Priorităţi europene si naţionale  

Aderarea Roma niei la Uniunea Europeana  impune crearea unui î nva t a ma nt profesional s i tehnic  

 bazat pe competent a  s i transparent a ,  

 care sa  se plieze pe o serie de influent e s i oportunita t i externe,  

 care trebuie sa  manifeste flexibilitate fat a  de noile cerint e ale economiei  

 care sa  permita  evaluarea continua  î n vederea certifica rii. 

 

Priorităţile si masuri europene ale formării profesionale:  

1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale 

Scop: I mbuna ta ţirea transparenţei califica rilor şi promovarea mobilita ţilor  

Măsuri: 

1. 1. Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi ECVET 

1.2. Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente: Europas, EQF, ECVET, ECTS. 
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2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 

Scop: Creşterea atractivita ţii, accesabilita ţii şi a calita ţii vor permite VET sa  aiba  un rol important î n politicile educaţionale şi strategiile 

privind î nva ţarea pe parcursul î ntregii vieţi î n vederea realiza rii urma toarelor 2 obiective: promovarea simultana  a echita ţii performanţei 

afacerilor, competitivita ţii şi inova rii (dublul rol al educaţiei: social şi economic); facilitarea posibilita ţii ca ceta ţenii sa  poata  doba ndi acele 

competenţe necesare schimba rii unui loc de munca , exercita rii ceta ţeniei active şi a dezvolta rii personale.  

Măsuri: 

2.1 Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 

2.1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel 

de calificare scăzut sau nu au nici o calificare; 

2.1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la VET prin asigurarea accesului ata t a femeilor 

ca t şi a ba rbaţilor; 

2.1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor; 

2.1.4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. 

2.2 Măsuri la nivelul sistemului VET 

2.2.1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET  

2.2.2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în învăţământul superior 

2.2.3. Promovarea participării active în ENQA - VET (European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training);  

2.2.4. Dezvoltarea profilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori, consilieri) 

2.2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor. 



15 

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 

Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru securizarea dezvolta rii carierei şi 

creşterea competitivita ţii. 

Măsuri: 

3.1.Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă şi a competenţelor.  

3.2.Corelarea VET cu piaţa muncii  

3.3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la locul de muncă având în vedere, în particular, 

formarea profesională iniţială 

3.4. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi integrare profesională  

4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET 

Scop: Consolidarea eficienţei Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenţei politicilor specifice î n VET, î nva ţa ma ntul secundar teoretic şi 

î nva ţa ma ntul superior  

Măsuri: 

4.1.Îmbunătăţirea cooperării europene în VET 

4.2.Asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga 

4.3.Creşterea vizibilităţii Procesului Copenhaga 

4.4.Consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale 

Strategia EUROPA 2020 
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I nva ţa ma ntul profesional şi tehnic capa ta  noi valenţe î n condiţiile impuse de reforma cu deschidere europeana . I n societatea 

contemporana , dinamica  şi mereu î n transformare, cu schimba ri rapide şi efecte imediate, educaţia şi î nva ţa ma ntul trebuie reî nnoite, 

completate, adaptate, iar concepţia de educaţie rega ndita  şi modernizata . Din perspectiva tendinţei de globalizare şi mobilitate larga  a forţei de 

munca  cu calificare ridicata , educaţia este tot mai frecvent considerata  a fi, î n acelaşi timp, factor şi efect. I n acest context, o strategie actuala  

trebuie sa  ia î n considerare diminuarea aspectelor negative şi   faptul ca  învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor 

în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces. 

Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia sociala  de piat a  a Europei î n urma torul deceniu s i se bazeaza  pe trei domenii 

prioritare, care se î ntrepa trund s i se stimuleaza  reciproc: cres terea economica  inteligenta , dezvoltarea unei economii bazate pe cunoas tere s i 

inovare; cres terea economica  durabila , promovarea unei economii competitive, cu emisii sca zute de carbon s i o utilizare eficienta  a resurselor; 

precum s i cres terea economica  inclusiva , promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a fort ei de munca , care sa  genereze coeziune 

sociala  s i teritoriala .  

Progresele realizate î n directia acestor obiective vor fi ma surate fat a  de cinci indicatori de referint a  reprezentativi la nivel UE, pe care 

statele membre vor fi invitate sa  le traduca  î n indicatori de referinta  nat ionali care reflecta  punctele de plecare:  

 75% din populatia î n va rsta  de 20-64 de ani trebuie sa  fie angajata . 

 3% din PIB-ul UE trebuie sa  fie investit î n cercetare s i dezvoltare. 

 Obiectivele climatice s i energetice „20/20/20” trebuie sa  fie î ndeplinite. 

 Ponderea abandonului s colar timpuriu trebuie sa  fie sub 10%, iar cel put in 40% din generat ia ta na ra  trebuie sa  aiba  studii 

universitare.  

 Trebuie redus cu 20 de milioane numa rul persoanelor expuse riscului sa ra ciei. 

Pentru î ndeplinirea acestor obiective, Comisia propune o agendă Europa 2020 consta nd dintr-o serie de init iative-pilot. Punerea î n 

aplicare a acestor init iative este o prioritate comuna , care necesita  ma suri la toate nivelurile: organizat iile de la nivelul UE, statele membre, 

autorita t ile locale s i regionale. 
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 O uniune a inovării - reorientarea cerceta rii s i dezvolta rii s i a politicii de inovare ca tre provoca rile majore, reduca nd î n acelas i 

timp distant a dintre s tiint a  s i lansarea pe piat a , astfel î nca t invent iile sa  fie transformate î n produse. Drept exemplu, brevetul 

comunitar ar putea permite î ntreprinderilor sa  economiseasca  289 de milioane EUR î n fiecare an. 

 Tineretul în mișcare - cres terea calita t ii s i a atractivita t ii internat ionale a sistemului european de î nva t a ma nt superior, prin 

promovarea mobilita t ii student ilor s i a tinerilor profesionis ti. Ca act iune concreta , posturile vacante î n toate statele membre ar 

trebui sa  fie mai accesibile la nivelul î ntregii Europe, iar califica rile profesionale s i experient a sa  fie recunoscute î n mod 

corespunza tor.  

 O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice s i sociale durabile printr-o piat a  unica  digitala  bazata  pe 

internet ultra rapid; tot i europenii trebuie sa  aiba  acces la internet de mare viteza  pa na  î n 2020.  

 O Europă care își utilizează eficient resursele - sprijinirea tranzit iei ca tre o economie care utilizeaza  eficient resursele, cu emisii 

reduse de carbon. Europa trebuie sa  î s i ment ina  obiectivele 2020 î n ceea ce prives te product ia s i consumul de energie s i eficient a 

energetica . Acest lucru ar reduce cu 60 de miliarde EUR importurile de petrol s i de gaze pa na  î n 2020.  

 O politică industrială pentru o creștere economică verde - sprijinirea competitivita t ii bazei industriale a UE î n lumea de dupa  

criza , prin promovarea spiritului antreprenorial s i dezvoltarea de noi competent e. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de 

munca ;  

 O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă - crearea condit iilor pentru modernizarea piet elor fort ei de munca , î n scopul 

cres terii gradului de ocupare al fort ei de munca  s i asigura rii durabilita t ii modelelor noastre sociale, î n condit iile ies irii la pensie a 

generat iei baby-boom; precum s i 

 Platforma europeană împotriva sărăciei – asigurarea coeziunii economice, sociale s i teritoriale, ajuta nd persoanele sa race s i 

excluse social s i permit a ndu-le sa  joace un rol activ î n societate. 

Obiectivele ambit ioase urma rite de strategia Europa 2020 presupun trecerea la un nou nivel de conducere s i responsabilitate. Comisia 

invita  s efii de stat s i de guvern sa  î s i î nsus easca  aceasta  noua  strategie s i sa  o aprobe la Consiliul European de prima vara . Rolul Parlamentului 

European va fi de asemenea amplificat. 
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Educaţia a avut dintotdeauna o influenţa  formativa  puternica  asupra societa ţii, totuşi instrumentele sale au luat noi dimensiuni ca rezultat 

al globaliza rii şi al revoluţiei cunoaşterii. Fiecare strategie pe termen lung pentru creşterea competitivita ţii economice, prosperita ţii şi coeziunii 

sociale î n UE are ca baza  educaţia şi prega tirea. 

La nivel național au fost stabilite următoarele priorități: 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Parteneriatul cu întreprinderile 

 Dezvoltare de curriculum 

 Dezvoltare de standarde 

 Formarea continuă a personalului 

 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea 

 Sistemul informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Management educaţional 

 Şanse egale 

 Utilizarea tehnologiei informatice în predare 

 Elevii cu nevoi speciale 

 Formarea continuă a adulţilor 

 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

Cele cinci benchmark-uri în domeniul educaţiei şi formării, adoptate de către Consiliul Europei  în mai 2003, reprezintă încă o provocare 

pentru aceste sisteme: 
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• rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%;  

• procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin 20% faţă de anul 2000; 

• cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar superior; 

• în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din populaţia în grupa de vârstă 25-64 

ani; 

• numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 2010 cu cel puţin 15% şi eliminarea oricăror 

decalaje între sexe în aceste domenii. 

3.1.2. Priorităţi  regionale şi locale 

În  PRAI Bucureşti – Ilfov, s-a propus ca obiectiv general creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor învăţământului 

profesional şi tehnic cu 5% până în 2013, prin diminuarea  procentului absolvenţilor seriei curente aflaţi în şomaj până la 1% până în  2013, cu 

următoarele priorităţi asumate: 

 

Priorităţi Indicatori de realizare 

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 

Oferta educaţională a unităţilor şcolare din capi-

tală este adaptată nevoilor identificate pe piaţa 

muncii, marja de eroare la nivel de capitală fiind de 

cel mult 1,5% pe domeniu de formare profesională  
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2. Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT 

din capitală în vederea atragerii populaţiei şcolare, 

a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ 

Creşterea gradului de cuprindere în învăţământ în 

capitalăul Ilfov cu 20% până în 2020 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT Toate şcolile IPT identificate ca necesar a fi dezvol-

tate asigură condiţii moderne necesare desfăşurării 

activităţilor didactice de formare profesională 

iniţială inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi 

până în 2013 

4. Dezvoltarea competenţelor metodice şi de 

specialitate a resurselor umane din unităţile şcolare 

IPT din capitală 

Toate cadrele didactice din IPT au parcurs stagii de 

formare în vederea perfecţionării pentru adaptarea 

la noile cerinţe în predare – învăţare – evaluare şi în 

concordanţă cu cerinţele în continuă schimbare a 

pieţei muncii din capitală 

5. Creşterea calităţii şi aplicabilităţii 

serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional al elevilor 

Toţi elevii din IPT, cu precădere cei aflaţi în clasele 

terminale au participat la cel puţin o şedinţă individuală 

de consiliere  

 

Proiectul planului de  şcolarizare pentru anul şcolar 2012 - 2013. Ţinte pe termen mediu pe domenii de pregătire - chiar dacă 

regiunea Bucureşti Ilfov are specificul ei şi în special, municipiul Bucureşti, este nevoie pentru o mai bună pregătire ulterioară a elevilor să fie 

atinsă o cifră de cel puţin 50% din proiectul planului de şcolarizare pentru clasa a IX-a pentru anul şcolar 2012-2013 pentru municipiul 

Bucureşti să fie alocată pentru IPT. Este necesar să ţinem cont că în Strategia Europa 2020 se precizează că învăţământul profesional şi tehnic 

trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui 

participant la acest proces.  
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Parteneriatul cu întreprinderile - pentru asigurarea unui ÎPT care să răspundă cerinţelor pieţei muncii nu trebuie să pierdem din vedere 

că un parteneriat real, activ şi eficient cu agenţii economici este absolut necesar pentru realizarea  practicii elevilor, orientarea carierei acestora, 

evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei de şcolarizare, adaptarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) 

la solicitarea partenerilor, contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor.  

La nivelul capitalei s-a micşorat numărul agenţilor economici care au încheiată cu unităţile de învăţământ Convenţia cadru privind 

efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic 

conform OM nr. 1702 /06.08.2007.        

La nivelul fiecărei şcoli, prin PAS trebuie surprinse acele aspecte relevante pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor, 

în principal, dar şi alte modalităţi de colaborare cu întreprinderile. Nu trebuie neglijat faptul că, după lansarea Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane întreprinderile pot să-şi califice/recalifice angajaţii prin programe FPC desfăşurate în unităţile şcolare, o 

mare parte din cheltuielile aferente acestora fiind eligibile din FSE.  Un  procent de 65% din elevii din ÎPT sunt cuprinşi în stagii de practică la 

agenţi economici, din care un procent de 63,5% sunt cu Convenţie de practică încheiată şi numai 14 unităţi şcolare ÎPT dintr-un total de 47 de 

la nivelul capitalei au cel puţin un agent economic reprezentat în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

Parteneriatul încheiat între unităţile şcolare şi agenţii economici trebuie să devină o prioritate în vederea inserţiei ulterioare a elevilor din 

IPT. În momentul în care agenţii economici, parteneri ai unei unităţi şcolare vor fi implicaţi concret în activităţi de consultare în vederea 

fundamentării planului de şcolarizare, în evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, în eleborarea unor politici de formare a 

angajaţilor proprii în colaborare cu unităţile şcolare, aceştia vor beneficia ulterior de viitori absolvenţi capabili să se adapteze mult mai bine 

cerinţelor lor şi astfel, poate creşte productivitatea muncii şi satisfacţia angajatorilor faţă de competenţele angajaţilor. De asemenea, angajatorii 

pot alege dinntre elevii pe care îi urmăresc pe parcursul stagiilor de pregătire practică numai persoane de foarte bună calitate. 

3.1.3. Piaţa muncii 

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” este s coala  cu tradit ie î n unul dintre domeniile importante ale economiei, domeniul serviciilor, aflat 
î ntr-o continua  schimbare. 

Aparit ia firmelor particulare î n domeniu, prin disparit ia monopolului de stat va influent a solicitarea de fort a  de munca  adecvat prega tita . 
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Modernizarea echipamentelor partenerilor economici tradit ionali pentru a face fat a  concurent ei, va implica un necesar de formare pentru 

personalul deja angajat. Centrele de Instruire s i Documentare nu au capacitatea necesara  pentru a absorbi tot personalul, cu necesar de 

dezvoltare profesionala , î ntr-un timp scurt. 

Din  datele privind piaţa muncii – se remarca urmatoarele aspecte: 

 Rata de activitate pentru municipiul Bucureşti are tendinţă descrescătoare Această valoare depăşeşte ţinta europeană de 70% pentru 

anul 2010. 

  Rata de ocupare pentru municipiul Bucureşti este şi ea în descreştere  

Aceste date conduc la adopterea unor măsuri active în vederea creşterii ocupării la nivelul municipiului Bucureşti.  

          

 

3.1.4. Populaţia şi forţa de muncă- profilul demografic şi economic 

 

Sintetic, pe domenii de formare profesională, concluziile rezultate din PLAI regiunea Bucuresti Ilfov sunt prezentate în următorul tabel (se face 

comparaţia între anii 2009 şi 2010 şi se prezintă ocupaţiile relevante prin nr. de locuri de muncă vacante în cadrul domeniului în anul 2010): 

 

Domeniul de 

pregătire 

Tendinţă locuri 

muncă vacante 

2010 faţă de 

2009 

Tendinţă 

şomeri 

2010 faţă de 

2009 

Diferenţă lo-

curi de muncă 

vacante 2010 

–şomeri 2010 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii 

relevante (prin nr. de locuri de muncă 

vacante în cadrul domeniului) 

Comerţ ↓ Regiune  

(- 2056) 

↓ Regiune  

(+ 439) 

Regiune  

(- 2070) 

Vânzători în magazine şi pieţe 

(459) 
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↓ B (- 2111) 

↑ IF (+ 55) 

↑ B (+ 27) 

↑ IF (+ 29) 

B (+ 825) 

IF (+ 148) 

Agenţi în activitatea financiară şi 

comercială (431) 

Magazineri (223) 

Agenţi comerciali şi mijlocitori de 

afaceri (166) 

Economic ↓  Regiune  

(- 1073) 

↓ B (- 993) 

↓ IF (- 80) 

↓ Regiune  

(+ 563) 

↔ B (+ 3) 

↑  IF (+ 35)     

Regiune  

(- 2041) 

B (+ 308) 

IF (- 99) 

Alţi lucrători cu studii medii în 

gestiunea economică şi 

administrativă (214) 

Funcţionari în serviciile de 

evidenţă contabilă şi financiară 

(114) 

Secretari şi operatori la maşinile de 

scris şi de calcul (90) 

Turism şi al-

imentaţie 

↓ Regiune  

(- 198) 

↓ B (- 212) 

↑ IF (+ 14) 

↑ Regiune  

(+ 118) 

↑ B (+ 9) 

↔ IF (- 3) 

Regiune  

(- 266) 

B (+ 188) 

IF (- 39) 

Bucătari (112); Ospătari şi barmani 

(48); Patiseri (34); Valeţi, 

cameriste şi însoţitori (27); Cofetar 

(10) 

 

Din anchetele derulate în cadrul angajatorilor a rezultat necesitatea creşterii calităţii formării profesionale iniţiale şi a unei consilieri prea-

labile a viitorilor absolvenţi. Un rol important îl constituie şi parteneriatele viabile între şcoală şi agenţii economici. 
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 Conform analizei economice – se remarcă tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi construcţiilor, în paralel cu scăderea ponderii 

sectoarelor industrie şi agricultură în formarea PIB şi a VAB a municipiului Bucureşti. Se apreciază că domenii de formare prioritară iniţială 

sunt: mecanică, economic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice.  

La nivelul municipiului Bucureşti se remarcă un trend crescător în economie datorită investiţiilor brute, al investiţiilor străine şi valorilor 

mari înregistrate în produsul intern brut şi al valorii adăugate brute.  

Turismul - capitala ţării are un potenţial turistic foarte mare mai ales în ceea ce priveşte turismul de afaceri. Turismul de afaceri din 

Bucureşti e limitat de numărul locurilor de cazare disponibile. Locurile de cazare şi sălile de conferinţe ale hotelurilor de peste trei stele nu sunt 

suficiente pentru satisfacerea cererii de turism de afaceri, business travel, din Bucureşti, consideră majoritatea reprezentanţilor din domeniul 

turistic românesc. 

"Capacitatea de business travel a Bucureştiului este cam la limită. Hotelurile de trei - patru stele au o capacitate de 7.000 - 8.000 de locuri, 

cu mult sub oraşe ca Budapesta sau Praga", conform declaraţiei consilierului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), 

Traian Bădulescu. 

   Bucureştiul deţine 60-70% din cota turismului de business de la nivel naţional. Pentru valorificarea şi promovarea potenţialului turistic 

al municipiului Bucureşti. Ministerul Dezvoltării şi Turismului se preocupă pentru realizarea din fonduri nerambursabile a unei Strategii de 

promovare turistică a capitalei şi va contribui apoi la implementarea acesteia. Demersul ministerului urmează recomandările studiilor efectuate 

pentru elaborarea brand-ului turistic naţional, Bucureşti-ul fiind principala destinaţie din România pentru turismul de afeceri, pentru turismul de 

tip city-break, cu mare potenţial de dezvoltare pe segmentul de turism cultural. 

Serviciile: ocupa  î n anul 2008 cea mai mare pondere î n economia municipiului Bucureşti (67,9%), î n  creştere faţa  de anul 2007 (67,8%) 
şi devansa nd celelalte sectoare economice î n formarea  PIB şi a VAB. I n cadrul serviciilor se detaşeaza : 

 Tranzacţii imobiliare, prestări pentru întreprinderi: (î n 2008 cea mai mare pondere î n VAB – 19% -  î n cadrul serviciilor); accentul pe 
dezvoltarea pieţei imobiliare şi, prin urmare, datorita  dezvoltatorilor din regiune şi din municipiul Bucureşti se cere un numa r important 
de operatori de teren pentru vizionarea spaţiilor de locuit î n vederea achiziţiona rii acestora. Capitala este principalul centru financiar - 
bancar al ţa rii; circa 90% din numa rul total al ba ncilor care opereaza  î n Roma nia au sediul central î n Bucureşti, ceea ce face ca tranzacţiile 
financiare sa  ocupe un loc destul de important î n cadrul economiei capitalei; 
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 Comerţul (pondere î n PIB şi VAB la nivel regional şi al capitalei peste media naţionala  – 16%) – cu potenţial mare de creştere î n viitor. Se 
constata  preponderenţa î ntreprinderilor mici care lucreaza  î n comerţ, ala turi de o prezenţa  î n creştere a marilor lanţuri de magazine (î n 
2009 investiţiile î n comerţ ocupa  locul 1 din totalul investiţiilor brute la nivelul capitalei). Comerţul bucureştean deţine peste 25% din 
suprafaţa de va nzare şi din desfacerile cu amanuntul. Cele mai importante reţele de hipermarket-uri şi supermarket-uri – Carrefour, Cora, 
Metro, Sellgros, Kaufland, Billa, Mega Image, Gima etc. – sunt prezente î n capitala . I n Bucureşti este localizat cel mai mare complex 
expoziţional al ţa rii, ROMEXPO, cu peste 55.000 m2 suprafaţa  de expunere acoperita , î n cadrul ca ruia sunt organizate, anual, peste 40 de 
manifesta ri expoziţionale internaţionale. Acest lucru face ca şi comerţul sa  fie î ncurajat şi sa  aiba  un potenţial de dezvoltare foarte 
important; 

 Transport, depozitare şi comunicaţii: (î n 2008 pondere î n VAB servicii – 14,5%) - accentul pe noile tehnologii î n telefonia fixa  şi mobila  
care antreneaza  schimba ri î n conţinutul unora dintre califica rile necesare î n domeniu (ex. competenţele IT pentru transferul integrat de 
date, voce şi imagine); de asemenea, se cere forţa  de munca  importanta  î n cadrul serviciilor de transport din capitala , dar şi la nivelul 
regiunii datorita  mobilita ţii crescute a forţei de munca . 

 

3.1.5. Evoluţia demografică 

Analiza demografica  precizeaza ca  populaţia Romaniei  se regăşeşte într-un declin accentuat, iar în mod deosebit, populaţia de vârstă 

şcolară are o scădere accentuată. Acest aspect, în corelare cu îmbătrânirea populaţiei, vor conduce la asumarea de măsuri coerente de raţion-

alizare a reţelei şcolare pentru a răspunde provocărilor şi din perspectiva corelării cu cerinţele pieţei şi din cea a folosirii eficiente a resurselor 

umane şi materiale.  

  Din perspectiva declinului demografic, se recomandă crearea şi funcţionarea de reţele viabile de şcoli în vederea atragerii unui număr mai 

mare de elevi către IPT, subliniind astfel importanţa acestui segment pentru o piaţă a muncii care să beneficieze de forţă de muncă bine pregătită . 

În aceste reţele este necesar să se deruleze activităţi comune în vederea optimizării procesului de predare - învăţare – evaluare, folosind echipa-

mentele din şcoli în comun, ţinând cont că noua lege a educaţiei (Legea nr. 1 / 2011) oferă cadrul legal pentru funcţionarea acestor reţele.  

  Populaţia  şcolară prognozată pentru  proiectia anului 2025 pentru grupa de vârstă 15 - 24  ani este în scădere de la 341,4 mii persoane 

cât era în 2003 la 207,1 persoane în 2025, fapt care conduce la concluzia că sunt necesare măsuri de prevenire a problemelor care pot apărea 

în învăţământul profesional şi tehnic în ceea ce priveşte cadrele didactice, cum ar fi, de exemplu, orientarea unităţilor IPT către furnizarea 

de programe autorizate de CNFPA pentru formarea adulţilor. 



26 

  

Este  necesar, in aceste conditii, ca unităţile şcolare să aibă în vedere diversificarea grupului ţintă căruia i se adresează , respectiv să se 

orienteze către populaţia adultă, căreia să îi ofere cursuri de formare profesională, acestea fiind o posibilitatea de creştere a veniturilor cadrelor 

didactice şi astfel, de creştere a motivării acestora pentru îmbunătăţirea activităţii proprii. 

Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine reclamă din partea ofertei de pregătire calificări solicitate de acest segment, dar şi programe 

de sprijin pentru participarea acestora la educaţie. 

 La nivelul municipiului Bucureşti reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă (cu tendinţă de 

accentuare după 2007, în condiţiile integrării în UE). A apărut deja în acest sens un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi 

tehnologie, medicină, etc.) precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială 

şi medicală, etc.). Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere.  

Faţă de aceste constatări, se recomandă Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 

 Optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces  

 Crearea reţelelor de şcoli, care împreună să realizeze: o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor nejustificate; 

colaborare pentru acoperire teritorială optimă; diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi). 

 Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi 

  

3.1.6. Concluzii     

        

Schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile stra ine şi cerinţele de competitivitate, duc la: 

 creşterea nivelului de calificare; 

 importanţa competenţelor cheie şi a limbilor stra ine; 
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 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de va nzare; 

 colaborarea î ntre şcoli pentru califica rile care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - 
artistice – IT (design, grafica , publicitate, pagini web) etc. 

 formarea continua  a profesorilor î n parteneriat cu î ntreprinderile. 

 Cerinţele de mediu pe baza standardelor UE necesita: 

 calitate î n prega tirea pentru califica rile specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale UE;   

 dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din prega tirea tehnica  generala , indiferent de specialitate. 

Diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de ma rime, tipuri de capital, etc.) şi de activita ţi produca toare de bunuri şi servicii, 

trebuie sa  conduca  la realizarea unui parteneriat şcoală-agenţi economici real, indiferent de domeniul de prega tire. 

Chiar dacă municipiul Bucureşti reprezintă în întregime mediu urban, avem în scoala elevi care provin, în special din judeţul Ilfov. Pentru 

a reduce diferenţele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă CEVM la: 

 asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate şi asigurarea de condiţii optime de deplasare al elevilor din mediul rural 

către mediul urban în vederea şcolarizării;  

 măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate economic şi social care 

aleg să se şcolarizeze în capitală. 

        Alte directii  foarte importante de actiune pentru pentru CEVM sunt:  

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare la distanţă, consultanţă, etc.;  

 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;  

 autorizarea şcolii ca furnizoare de formare profesională continuă şi implicarea în programe de formare continuă pentru adulţi ; 

autorizarea şcolii ca centru de evaluare-validare a competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decat cele formale. 
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In condiţiile adoptării Strategiei Europa 2020, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei 

societăţi informaţionale bazate pe comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces.  

În acest context trebuie depuse toate eforturile pentru un IPT de calitate care să fie dezvoltat în condiţiile descentralizării funcţionale şi al 

implicării partenerilor sociali la adoptarea deciziilor în acest segment. Oferta  de formare profesională,  este în mare parte adaptată la cerinţele 

pieţii muncii stabilite în urma analizelor în cadrul şedinţelor CLDPS.  

 Evoluţia  cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului profesional şi tehnic a fost estimată prin raportarea 

la distribuţia cererii de forţă de muncă la intersectia dintre structura pe grupe ocupatii si structura pe activităti CAEN.  

Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Comerţ Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (-4) Comerţ cu ridicata si cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor si 

motocicletelor Modele, manechine şi vânzători în 

magazine şi pieţe (2) 

Economic Funcţionari de birou (-1) Dispersie mare transectorială 

Turism şi 

alimentaţie 

Functionari în servicii cu publicul (10) Hoteluri si restaurante 

 Lucrători în servicii personale şi 

protecţie (-19) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (-7) 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Bucureşti - Ilfov 
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Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-

2020 (%) 

Comerţ 17,4 

Economic 19,7 

Turism şi alimentaţie 4,4 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din municipiul Bucureşti este următoarea: 

 

Domeniul de educaţie şi formare profesion-

ală 

 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Comerţ 4 

Economic 19 

Turism şi alimentaţie 4 

În domeniul Comerţ: se apreciază că, acesta va înregistra întotdeauna o cerere destul de mare de forţă de muncă, însă ponderea de 17,4% 

din locurile de muncă vacante reprezintă aproximativ un necesar de 1020. Iar ca Vânzători în magazine şi pieţe (160 de locuri de muncă 

vacante în 2010) şi Agenţi în activitatea financiară şi comercială (124 de locuri de muncă vacante în 2010) pot activa şi absolvenţi ai 

Domeniului Economic. 

            Ca urmare, se recomandă ca in cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se  să fie orientata spre  calificări de 

nivel 3 iar 60% pentru calificări de nivel 2. 
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Concluzii din analiza structurii populaţiei active şi a populaţiei ocupate 

 În ultimii ani se constată tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate (civile) în industrie şi agricul-

tură, în paralel cu creşterea în servicii şi în construcţii. 

 Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă civile, în 2009 este: serviciile – 71,7%, indus-

tria – 14,5%, construcţiile  - 13,7%, agricultura – 0,2%. Astfel, se recomandă ca planurile de şcolarizare să reflecte aceste ponderi. 

 Serviciile:  

 trend crescător în ultimii ani; 

 pondere mai mare (71,7%) faţă de ponderea de la nivel regional (68,8%) şi de la nivel naţional (42,8%). 

 Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii (locuri de muncă vacante în creştere, şomaj în 

scădere/fructuant, balanţă locuri de muncă vacante – şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare) sunt: comerţ, construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, economic, industrie alimentară. 

 Domeniile cu balanţă locuri de muncă vacante – şomeri pozitivă, număr semnificativ de  locuri de muncă vacante, dar cu tendinţă de 

scădere a acestora şi potenţial important de absorbţie a forţei de muncă sunt: mecanică, turism şi alimentaţie, industrie textilă şi pielărie, 

comerţ. 

Analiza detaliată a ofertei de formare profesională iniţială prin IPT a condus la urmatoarele concluzii : 

 oferta de formare profesională iniţială pentru anul şcolar 2011-2012 este în mare măsură corelată cu nevoile previzionate de 

dezvoltare la nivelul municipiului Bucureşti pentru orizontul anului 2013 (ponderile ofertei de formare profesională iniţială în raport cu pon-

derile previzionate ale pieţei muncii); 

 chiar dacă în creştere faţă de anul şcolar trecut, ponderea IPT de la nivelul municipiului Bucureşti este de numai 40,39% în 2011-

2012, însă se recomandă creşterea acestei ponderi la cel puţin 50% din proiectul planului de şcolarizare pentru 2012-2013.  
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În elaborarea PAS, şcoala ia în considerare evoluţia demografică, precum şi cererea de competenţe în continuă schimbare de pe piaţa 

muncii, realizându-se astfel o concordanţă între cererea de forţă de muncă calificată şi oferta educaţională a şcolii. 

 

3.2 Analiza mediului intern        

3.2.1. Analiza rezultatelor  şi evoluţiile înregistrate 

 

Ca urmarea a recunoas terii activita t ii desfa s urate, s coala noastra  a devenit: 

 centru de practica  pedagogica a student ilor din Academia de Studii Economice - ASE, 

 colaboratoare a Serviciului Nat ional de Evaluare s i Examinare – SNEE - î n elaborarea subiectelor pentru evaluarea nat ionala ; 

 colaboratoare a Consiliul Nat ional de Dezvoltare a Inva t a ma ntului Profesional s i Tehnic -  CNDIPT -  privind implementarea programelor 

tehnice; 

 

A. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV 

Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 

Baza materiala a scolii se prezinta dupa cum urmează: 

 18 Sali de clasa dotare cu mobilier modern, tabla magnetica, calculator, videoproiector; 

 6 cabinete dotate cu mobilier modern, tabla magnetica, calculator, videoproiector, aparatura; 

 2 laboratoare de informatica cu predare asistata de calculator (AEL); 
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 O sala si teren de educatie fizica si sport dotate cu instatalii si aparatura sportiva corespunzatoare diferitelor ramuri sportive; 

 O biblioteca cu peste 40.000 de volume de carte de beletristica si specialitate; 

 Radio „Madgearu FM“; 

 2 cabinete „Firma de exercițiu“ dotate cu mobilier modern, calculatoare, videoproiector; 

Pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare şi pentru a asigura performanţe optime de instruire teoretică şi practică a elevilor s-au realizat:  

 continuarea dotarii sălilor  de clasa cu echipament electronic si supraveghere video;  

 dotarea  cabinetelor cu mobilier scolar, inclusiv cu echipament electronic pentru desfăşurarea activităţilor de tip „Firmă de  

exerciţiu”,; 

 dotarea suplimentară a laboratoarelor de TIC cu noi echipamente electronice; 

 înlocuirea/recondiţionarea băncilor şi scaunelor în sălile de clasă în care acestea au fost deteriorate; 

 îmbunătătiri la instalatia de supraveghere video;  

 finalizarea unor lucrări de igienizare şi  cu personalul muncitor al şcolii ş.a. 

 

 

Rezultatele elevilor 

 Populatia scolară  

An scolar Clasa Total clase Total elevi Din care 
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 Fete Baieti 

2011-

2012 

a IX a 10 319 212 107 

a X a 9 283 199 84 

a XI a 10 265 209 56 

a XII a 9 292 226 66 

Total  aIX –a XII a 38 1159 846 313 

2012-

2013 

a IX a 11 323 232 91 

a X a 10 332 217 115 

a XI a 9 286 200 86 

a XII a 9 265 206 59 

Total aIX –a XII a 39 1206 855 351 

Fata de anul scoalar 2011-2012 populatia scolara a crescut cu 47 de elevi datorita cresterii numarului de calse a IX a si a transferului unor 

elevi la liceul nostru. 

 

 

Analiza situaţiei la învăţătură 

Comparând mediile generale de la sfârsitul anului scolar 2011—2012 cu mediile generale de la sfârsitul anului 2012-2013, rezultă următoarea situatie: 
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NIVEL DE 

ÎNVĂTĂMÂNT 

CLASA AN SCOLAR 2011—2012 

EFECTIV MEDII GENERALE 

5-6,99 7-8.99 9-10 

Liceal (ciclul 

inferior) 

IX 316 3 203 110 

X 281 - 119 162 

Liceal (ciclul 

superior) 

XI 263 - 85 178 

XII 287 2 126 159 

Total  Nr. elevi 1158 5 533 609 

%  0.4 46.02 52.59 

 

NIVEL DE ÎNVĂTĂMÂNT CLASA AN SCOLAR 2012—2013 

EFECTIV MEDII GENERALE 

 

5-6,99 7-8.99 9-10 

Liceal (ciclul inferior) IX 323 - 217 106 

X 332 1 91 239 

Liceal (ciclul superior) XI 286 - 83 203 

XII 265 - 101 164 
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Total  Nr. elevi 1206 1 492 712 

% 100 0,08 40,79 59,03 

 

Analiza comparativă arată o scadere a mediilor generale curpinse intre 5-6,99; in schimb se constata o crestere a ponderii mediilor intre 

9 si 10 (6,44%). 

 

Frecvenţa şi starea disciplinară în rândul elevilor 

Frecventa si notele la purtare scăzute până la 7 si respectiv sub 7 la sfârsitul anului scolar 2012-2013, sunt prezentate pentru fiecare nivel 

de învătământ în tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

An scolar 2011-2012 

 

Nivelul de 

învățământ 

Clasa Efectivul 

la în-

ceputul 

Absente Nr. absente/elev Note scăzute 

la purtare 
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 anului 

scolar 

Total Moti-

vate 

Nemoti-

vate 

Total Moti-

vate 

Nemoti-

vate 

Până 

la 7 

Sub 

7 

Liceal (ciclul in-

ferior) 

I X 319 14167 10800 3367 44.56 33.85 10.55 1 3 

X 283 8444 7340 1604 30.01 25.93 5.66 1 1 

Liceal (ciclul su-

perior) 

XI 265 11025 8102 1723 41.6 30.57 6.50 - - 

XII 292 9024 6902 2122 30.9 23.63 7.26 3 1 

TOTAL 1159 42760 33144 8816 36.89 28.59 7.60 5 5 

 

 

An scolar 2012-2013 

 

Nivelul de 

învățământ Clasa 

Efectivul 

la începu-

tul anului 

scolar 

Absente Nr. absente/elev 
Note scăzute 

la purtare 

 Total 
Moti-

vate 

Nemo-

tivate 
Total 

Moti-

vate 

Nemoti-

vate 

Până 

la 7 
Sub 7 

Liceal 

(ciclul infe-

rior) 

I X 323 10375 6664 3711 32,12 20,63 11,48 1 2 

X 332 14896 11363 3533 44,86 34,22 10,64 - - 

XI 286 16035 12410 3625 56,06 43,39 12,67 1 2 
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Liceal 

(ciclul su-

perior) 

XII 265 11649 9373 2276 43,95 35,36 8,58 1 2 

TOTAL 1206 52955 39810 13145 43,90 33,00 10,89 3 6 

 

Având in vedere ca rezultatele elevilor sunt în directă legătură cu frecventarea  cursurilor si faptul că absenteismul alimentează insuccesul 

scolar acesta reprezentand un prim pas spre abandonul scolar, respectiv părăsirea timpurie a sistemului de educatie, respectiv faptul că si în 

anul scolar 2012—2013 s-a înregistrat un număr ridicat de absente, pe parcursul anului scolar 2012—2013 s-a actionat pentru monitorizarea, 

prevenirea si reducerea absenteismului. Datorita eforturilor depuse si măsurilor organizatorice aplicate (notarea zilnică a întârziatilor, verifi-

carea periodică a frecventei la fiecare clasă, activităti numeroase de consiliere, mentinerea legăturilor cu familia elevilor s.a.), absenteismul s-a 

diminuat simtitor, dar mai ales datorita conditiei impuse la acordarea bursei de merit de a nu avea media scazuta la purtare. 

Aceste rezultate arată că este necesară si în continuare o mai bună colaborare între părinti si alti factori pentru a combate absenteismul. 

Această cerintă este motivată si de faptul că notele scăzute la purtare s-au datorat în principal absentelor nemotivate si de asemenea si cazurile 

de elevi care au fost exmatriculati. 

Rezultate  obtinute la olimpiade si la concursurile scolare 

 La olimpiadele s colare s i concursuri, elevii nos tri au obt inut an de an numeroase premii s i ment iuni, pa stra nd tradit ia s colii. In raportul 

privind Starea si Calitatea Invatamantului pe anul scoalr 2012-2013 sunt prezentate rezultatele obtinute de elevii nostrii . 

Rezultate obtinute la examene 

Datele înregistrate la probele scrise a examenului de bacalaureat  sunt următoarele: 

Sesiune 
Nr. elevi 

înscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 
Nr. elevi reusiti 

Din care cu medii 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 
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Bac   2011         

iunie-iulie 262 262 249 95.04% 29 74 124 22 

august-sep-

tembrie 
13 13 9 69.23% 9    

Total 262 262 258 98.47% 38 74 124 22 

Bac  2012         

iunie-iulie 287 287 263 91.64% 20 60 129 54 

august-sep-

tembrie 
29 29 12 41.37% 6 6 - - 

Total 287 287 275 95.81% 26 66 129 54 

Bac 2013         

iuni-iulie 263 263 261 99.23% 15 45 120 81 

august –sep-

tembrie 
4 4 3 75% - - 3 - 

total 267 267 264 99.25% 15 45 123 81 

 

Comparativ cu anul scolar 2011-2012, procentul de promovabilitate înregistrat în 2013 la examenul de bacalaureat  a inregistrat o crestere 

de 3.44 %,  procentul de promovabilitate este peste media municipiului Bucuresti si peste cel la nivel national. Această situatie impune desfăsu-

rarea in continuare a unei activităti intense încă de la începutul acestui an scolar, pentru pregătirea elevilor în vederea cresterii procentului de 

reusiti si a mediilor între 8-10, pe baza unei proceduri revizuite. 
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În ce priveste  examenele de certificare a calificării profesionale, rezultatele înregistrate au fost bune, fără să fie înregistrate cazuri de elevi 

care să nu promoveze acest examen. 

Rezultate financiare 

Corelarea proiectului de buget cu analiza de nevoi, atragerea de venituri extrabugetare, întocmirea necesarului si realizarea activitătilor 

de reparatii si igienizări, continuarea dezvoltării si modernizării bazei didactico-materiale etc., au fost aspecte cu importantă deosebită avute în 

vedere în anul scolar 2012-2013. 

In anul  financiar 2012 resursele atrase (extrabugetare) au fost cu 177.916 lei, de la bugetul de stat au fost aprobate credite in valoare de 

106.047 lei si de la bugetul local au fost cheltuite fonduri in valoare de 3.924.670 lei. 

Pe anul  financiar 2012 executia bugetara a fost următoarea: 

a) resurse din bugetul local:  

b) resurse atrase (extrabugetare):  

c) resurse din bugetul de stat:  

         Trebuie remarcată preocuparea managementului pentru dezvoltarea infrastructurii colegiului. Activitătile pentru dotarea scolii cu 

echip[ament electronic si video continuă, intensificându-se eforturile pentru obtinerea în continuare a fondurilor necesare realizării proiectului 

aprobat.  

În ce priveste realizarea activitătilor definite pe dimensiunea ”sarcină”, s-au desfăsurat: activitătile pentru achizitionarea de materiale 

pentru dotare, repartizarea fondurilor extrabugetare, executia bugetară, alocarea burselor si a celorlalte forme de sprijin si de ajutor stabilite 

prin lege, activitătile de control si evaluare care tin de acest domeniu. 

Pentru sprijinirea elevilor din fondurile alocate în acest scop, se poate prezenta următoarea situatie: 

Tipul bursei Nr. elevi în anul scolar 2012-2013 
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Semestrul I Semestrul II 

Burse performanta 9 2 

Burse de merit 325 325 

Burse de studii 20 14 

Burse sociale  (boală) 5 5 

Burse sociale (orfani0 20 20 

Burse sociale  (venit) 22 13 

Burse mediu rural 38 54 

Total 439 433 

 

Euro 200, în anul scolar 2012-2013: nu au fost solicitări. 

Bani de liceu 
Anul scolar 2012—2013 

La început de an scolar La sfârsitul semestrului II 

Nr. elevi 13 13 

Burse straini 17 17 

 

Pentru functiile manageriale definite pe dimensiunea ”umană” s-au asigurat diferite servicii, transparenta elaborării si executiei bugetare, 

consultantă pentru personalul financiar si administrativ, alte activităti legate de formarea si dezvoltarea echipei personalului administrativ, 

negocierea celor mai bune conditii financiare pentru executia bugetară si obtinerea fondurilor extrabugetare. 
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Colaborarea cu părintii 

Relatiile  scolii cu părintii,  evidentiaza următoarele aspecte mai importante: 

 CEVM oferă conditii foarte bune desfăsurării procesului didactic; 

 părintii primesc informatii despre activitatea scolii, modul în care acestia progresează precum si despre potentialul lor; 

 CEVM utilizează eficient resursele materiale, financiare si umane, iar părintii îsi aduc contributia la bunul mers al scolii prin ajutorul 

acordat profesorilor si implicarea în activităti extracurriculare; 

 la nivelul scolii există constituit Comitetul  de părini care îsi desfăsoară activitatea pe baza unui program de activitate; 

 nu există situatii disciplinare cu abateri grave. 

Rezultatele analizei chestionarelor aplicate unui esantion reprezentativ de părinti arată următoarele: 

 CEVM păstrează, în mod frecvent, legătura cu părintii, organizând sedinte semestriale cu părintii,  diverse activităti extracurriculare 

(serbări cu diferite ocazii) la care părintii participă în număr mare, convocarea personală a părintilor la scoală etc.; 

 CEVM  consultă părintii elevilor de fiecare dată si le oferă informatii reale, în timp optim despre elevi; 

 părintii consideră că elevii sunt pregătiti pentru viată de către  profesori; 

 elevilor le place la această unitate scolară si, de regulă, nu fac meditatii, deoarece primesc în timpul orelor informatiile necesare; 

 părintii elevilor sunt multumiti de activitatea cadrelor didactice care îsi desfăsoară activitatea în cadrul scolii. 

La începutul anului scolar s-a semnat acordul de parteneriat pentru educatie, părtile semnatare fiind scoala, beneficiarul indirect 

(părintele) si beneficiarul direct (elevul). 

Colaborarea cu partenerii economici si alte institutii 
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Un obiectiv important al managementului a fost de revizuire a retelei de parteneriat cu agentii economici si realizarea de parteneriate 

pentru fiecare nivel de calificare cu agentii economici care oferă cele mai bune conditii de formare a competentelor specifice conform SPP si 

propriilor nevoi. 

Între unitatea scolară si agentii economici (Planul de parteneriat )  a existat o permanentă colaborare care s-a desfăsurat în mai multe 

directii (Programe de colaborare pentru formarea profesională). 

În vederea unei evaluări obiective în cadrul stagiilor de practică, prin consultarea agentilor economici s-a realizat la nivelul catedrei de 

specialitate  un ”Jurnal de practică”. 

Parteneriatul dintre scoală si agentii economici este un parteneriat colaborativ si durabil cu implicatii directe atât pentru angajatori care 

au nevoie de absolventi bine pregătiti cât si pentru mediul educational care trebuie să răspundă comenzilor sociale. 

Alături de derularea parteneriatelor si colaborărilor cu agentii economici s-a urmărit si eficientizarea colaborării cu comunitatea locală, 

cu autoritătile locale pentru asigurarea calitătii educatiei si formării profesionale a elevilor, desfăsurarea activitătilor de promovare a ofertei 

educationale, solicitarea de sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor cu alte unităti scolare de acelasi profil. 

Comunicarea cu mass-media 

Rezultatele scolare, activitătile derulate, proiectele implementate, actiunile desfăsurate au fost mediatizate în mass-media si prin 

intermediul site-ului scolii.  

Comunicarea cu mass-media a reprezentat un obiectiv important prevăzut în planul de promovare a imaginii scolii, în realizarea 

marketingului educational. Promovarea ofertei educationale s-a realizat direct (informarea părintilor la activitătile săptămânale), indirect (prin 

mass-media, brosuri, afise, pliante, anunturi, revista scolii, site-ul scolii), si prin afise, panouri postere plasate la intrarea în scoală etc.,  

 

Colaborări, parteneriate si proiecte inclusiv la nivel european 

În anul scolar 2011—2012 scoala a incheiat si a participat  la diverse parteneriate şi proiecte, inclusiv la nivel naţional şi european.  
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Consiliul de Administrat ie s i cadrele didactice sunt preocupate de cres terea calita t ii procesului instructiv educativ s i de modernizarea 

bazei materiale: 

 Cadrele didactice sunt preocupate nu numai de formarea profesionala  a elevilor, ci s i de formarea lor ca indivizi, capabili de a 

relat iona, de a se integra î n variate grupuri profesionale s i socio-culturale; 

 Cadrele didactice ale s colii au o preocupare deosebita  pentru formarea profesionala  a copiilor cu nevoi speciale; 

 Pentru prevenirea delincvent ei juvenile s i a consumului de droguri am colaborat cu Centrul  de Prevenire s i Consiliere Antidrog al 

Sectorului 1 

 Pentru a cunoas te mai bine elevii s i pentru ca aces tia sa  fie pus i î n situat ii de comunicare ca t mai diverse, cadrele didactice 

organizeaza  excursii, serba ri, viziona ri ale unor spectacole de teatru urmate de dezbateri etc. 

 Pentru a asigura necesarul de formare a cadrelor didactice din s coala , î n vederea alinierii activita t ii la standardele de calitate din 

domeniu, î n cadrul Centrului de formare-filiala  a CCD au fost derulate cursuri de formare care prin tematica  sa  satisfaca  nevoile cadrelor 

didactice s i ale unita t ii de î nva t a ma nt.( I nva t area centrata  pe elev, S coala dirigint ilor, Integrare europeana  s i proiecte internat ionale, Integrarea 

calculatorului î n predare î n î nva t a ma ntul preuniversitar s.a.) 

 Sunt î n derulare proiecte care au ca prioritate includerea socială: î ncurajarea accesului egal la prega tire s i orientare a persoanelor 

dezavantajate pe piat a muncii s i lupta î mpotriva discrimina rii; 

 Pentru asigurarea condit iilor optime de î nva t are, a fost achizit ionat mobilier î n toate sa lile de clasa ; 

 Pentru mai buna informare  a personalului s i a elevilor a fost realizata  o extindere a numa rului de puncte de racordare la Internet;    

 

 

B. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 
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Eficienţa activităţii de perfecţionare la nivelul Colegiului Economic „Virgil Madgeru” rezultă din documentele manageriale, din activităţile 

desfăşurate de cadrele didactice conform cu Raportul de activitate a catedrei / comisiei metodice prezentat de fiecare responsabil şi cu docu-

mentele existente la nivelul comisiei pentru formarea continuă si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice.  

An 

sco-

lar 

Personal 

didactic 

angajat 

Doctorat Gradul I Gradul II Doctoranzi Definitivat Debutant 
Necalif-

icat 

2011-

2012 
83 3 32 12 4 22 9 1 

2012-

2013 
79 6 41 9 - 16 - - 

 

Din datele prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca a crescut numarul cadrelor didactice cu nivel de calificare ridicat, fapt ce se reflecta 

in imbunatatirea procesului instructiv-educativ. 

Conform datelor rezultate în urma autoevaluării la nivel de obiectiv specific, cadrele didactice au participat în anul şcolar 2012 – 2013 la 

activităţi de formare continuă / perfectonare după cum urmează (date conform raportului comisiei de formare continuă si dezvoltare profe-

sională):  

Au participat la cursuri de formare continuă / perfectionare în anul scolar 2011 – 2012 un număr ridicat de cadre didactice, având loc 112 

participări  

 definitivat – 1 ; 

 grad didactic II – 1; 

 grad didactic I – 2 
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 cursuri ECDL – 50; 

 formator – 2; 

 alte cusuri de formare si perfesctionare: 70 

 

Au participat la cursuri de formare continuă / perfectionare în anul scolar 2011 – 2012 un număr ridicat de cadre didactice, având loc 112 

participări  

 definitivat – 1 ; 

 grad didactic II – 1; 

 grad didactic I – 2 

 cursuri ECDL – 50; 

 formator – 2; 

 alte cusuri de formare si perfesctionare: 70 

 3.2.2. Promovarea ofertei educaţionale 

 

 Oferta noastra  educat ionala  este adecvata  contextului socio-economic î n care funct ioneaza  s coala noastra , proiectului de dezvoltare 

institut ionala , dota rii s i resurselor umane existente. 

Principiile pe care se fundamenteaza  oferta noastra  educat ionala  sunt urma toarele: 

 facilitarea accesului elevilor la o gama  larga  de oportunita t i de î nva t are relevante s i de î nalta  calitate; 
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 î ndrumarea s i sprijinirea tuturor elevilor î n atingerea scopurilor educat ionale; 

 formarea competent elor necesare î nva t a rii pe parcursul î ntregii viet i î n scopul î mbuna ta t irii abilita t ilor, dezvolta rii personale s i 

reconversiei profesionale; 

 promovarea forma rii continue a profesorilor s i a personalului auxiliar î n vederea î mbuna ta t irii abilita t ilor s i aptitudinilor acestora; 

 asigurarea unui mediu mai bine organizat, bazat pe coordonare s i cooperare care sa  satisfaca  nevoile elevilor, comunita t ii s i  ale 

angajatorilor. 

Evaluarea ofertei educationale si a performantelor educationale se face pe baza indicatorilor de performanta  stabiliti prin proiectul de 

curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate î n urma diferitelor forme de inspectie. 

 

3.2.3. Predarea si învăţarea 

 

Implicarea s colii î n procesul de reforma  a î nva t a ma ntului profesional s i tehnic, î nca  din 1994, a presupus: 

 preocupa ri pentru modernizarea s i adecvarea strategiilor de instruire 

preocupare permanenta  a unui numa r din ce î n ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de instrumente curriculare pentru 

disciplinele tehnice sau cele de cultura  generala ; 

 antrenarea unui numa r  mai mare de cadre didactice, ca grup de init iativa , î n aplicarea unor strategii didactice corespunza toare fieca rei 

discipline s i adaptarea lor î n funct ie de colectivul de elevi; 

 motivarea elevilor î n activitatea de identificare, ordonare s i valorificare a informat iei; 

 antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifesta  o rezistent a  mai mica  fat a  de schimbare, î n activita t i care vizeaza  centrarea 

activita t ii pe elev; 

 consultarea comunita t ii locale s i a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile opt ionale pe care le vor urma elevii pentru a 

us ura insert ia sociala  a absolvent ilor; 
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 implicarea unui numa r ca t mai mare de profesori ai s colii î n comisiile nat ionale de specialitate s i alte organisme care vizeaza  proiectarea 

forma rii s i evalua rii; 

 abordarea interdisciplinara  a cont inuturilor s i elaborarea de opt ionale care sa  vizeze dezvoltarea creativita t ii elevilor s i utilizarea 

tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea ordonarea informat iilor pentru ca strategia de prega tire sa  corespunda  dinamicii informat iei î n 

domeniul vizat de formare; 

 formarea interna  a profesorilor 

Existent a programelor centrate pe activita t ile elevului au determinat un anumit sens al schimba rii î n didactica fieca rei discipline. 

Orientarea moderna  a strategiilor didactice permite elevului sa  exprime puncte de vedere proprii, sa  realizeze un schimb de idei cu ceilalt i, sa  

argumenteze, sa  puna  î ntreba ri cu scopul de a î nt elege, sa  coopereze î n rezolvarea problemelor s i a sarcinilor de lucru. Profesorul faciliteaza  s i 

modereaza  î nva t area, ajuta  elevii sa  î nt eleaga  s i sa  explice puncte de vedere î n î nva t are. I nva t area are loc predominant prin formare de 

competent e s i deprinderi practice, se realizeaza  prin cooperare. 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea unui învăţământ de calitate, care să 

asigure elevilor cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia să se dezvolte inteligenţa generală şi tehnică şi să se formeze competenţe 

temeinice pentru specializarea aleasă. 

Priorităţile colegiului nostru si în perioada următoare, în ceea ce priveşte procesul de învăţământ sunt: 

 Învăţarea centrată pe elev; 

 Adaptarea activităţilor de predare - învăţare la particularităţile elevilor; 

 Modernizarea actului educaţional ca rezultat al integrării optime a metodelor activ-participative si interactive în procesul de învăţământ, 

utilizarea eficientă a resurselor materiale si inclusiv resursele TIC, folosirea unei game variate de strategii didactice în funcţie de stilul de 

învăţare al fiecărui elev şi de principiul egalităţii şanselor.  

 Promovarea inter- si transdisciplinaritătii. 

În urma activităţilor de observare a lecţiilor şi instruirii practice a elevilor, pe baza rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, pe 

baza concluziilor rezultate în urma procesului de autoevaluare se poate aprecia că se menţin concluziile prezentate în PAS 2010-2011, fiind 
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aduse îmbunătăţirile necesare privind urmărirea progresului elevilor la învăţătură, creşterea preocupării diriginţilor în asigurarea retenţiei 

elevilor si imbunatatirea frecventei, creşterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea mai activă al acestora în procesul didactic. 

Materiale şi resurse didactice 

Resursele s i materialele didactice utilizate î n cadrul procesului de instruire sunt variate s i sunt alese î n funct ie de tipul activita t ii 

desfa s urate s i de profilul clasei. 

O atent ie speciala  î n cadrul programului de reforma  s-a acordat asigura rii bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru 

curriculum, prin care sa  se faciliteze trecerea de la un î nva t a ma nt centrat pe profesor la un î nva t a ma nt centrat pe elev. Este totus i foarte greu sa  

fie aliniate echipamentele de instruire la nivelul celor actuale î n domeniu, ava nd î n vedere pret ul extrem de ridicat al acestora.  O solut ie pentru 

ca  instruirea de specialitate î n domeniul economic sa  fie de  actualitate ra ma ne stabilirea unor parteneriate pentru ca instruirea elevilor sa  se 

poata  derula î n condit ii reale de lucru s i cres terea numa rului de parteneri î n domeniu. 

I n concordant a  cu cont inutul curriculum-ului, s-a î ncercat ca prin modul de dotare a  laboratoarelor s i cabinetelor, prin  materialele 
didactice necesare, s i prin echipamentele de instruire sa  fie promovata  transformarea elevului î ntr-un factor activ al propriei instruiri. 

Baza materiala  a s colii s-a prezentat î n capitolele anterioare, preocuparea î n continuare  a managementului fiind pentru reabilitarea unor 
sa lilor de clasa  si dotarea acestora cu mobilier modern in proportie de 100 %. 

Baza materiala  a s colii s-a dezvoltat s i modernizat pentru a oferii sprijin elevilor î n funct ie de diferitele lor nevoi individuale. Putem ara ta 

î n acest sens eficientizarea spat iului s colar prin î nfiint area cabinetelor pentru „Firma de exercit iu”, dotarea acestora cu calculatoarele necesare 

si mobilier adecvat. De asemenea baza didactico-materiala  s-a adaptat s i pentru utilizarea acesteia î n funct ie de nevoile identificate. Aspectele 

privind personalul didactic s i execut ia financiar contabila  s-a prezentat la punctul 1.3. 

3.2.4.Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 

 

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a activităţii şcolii noastre care se realizează  în prin-

cipal prin traseul consilier şcolar – diriginţi – elevi. 
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Prin programele educative, cele de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, un număr mare din elevii colegiului  au primit sprijin 

pentru căutarea, înţelegerea şi asimilarea de informaţii (accesul la programele educative desfăşurate în şcoală şi în afara ei, informaţii pe diverse 

teme şi probleme ridicate de elevi, informaţii OSP) conform nevoilor lor; pe întreaga durată a anului şcolar 2012– 2013 au fost realizate un 

număr însemnat de activităţi de consiliere: 

 

Activităţi de consiliere Forme de consiliere Număr 

ore de consiliere 

Consilieri individuale Nr. de consilieri individuale cu elevii 

Nr. de consilieri cu părinţii 

Nr. de consilieri cu profesorii 

       250 

Consilieri de grup Nr. de consilieri de grup cu elevii 40 

Activităţi de orientare a carierei Nr. de consilieri individuale 

Nr. de consilieri de grup 

Nr. de consilieri colective 

78 

 

O atenţie deosebită s-a acordat desfăşurării unor programe de sprijin pentru elevii proveniţi din familii defavorizate, elevii cu nevoi spe-

ciale, elevii cu dificultăţi în învăţare, elevii de etnie rromă, elevii cu situaţii socio-economice dificile, cu părinţi plecaţi în străinătate, etc. 

I n scoala noastra consilierea si orientarea scolara î n cariera a elevilor este realizata de profesorii diriginti î n colaborare cu consilierul 

educativ al scolii, cu consilierul psihopedagog si cu reprezentantii partenerilor economici si ai institutiilor de î nvatama nt superior din centrele 

universitare. Profesorii diriginti î si proiecteaza activitatea de consiliere la î nceputul fiecarui an scolar. 
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3.2.5.Calificări si curricullum 

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” este o unitate de învăţământ din de elita in municipiul Bucuresti, structurată şi specializată pentru 

profilul servicii. 

Nivelurile de formare profesională şi oferta educaţională s-au prezentat la 1.2.  

În domeniul calificărilor şi curriculumului s-au derulat la nivelul şcolii acţiuni prezentate în cadrul programelor de colaborare pentru 

formarea  profesională şi de cooperare europeană si cele  privind „Firmele de exerciţiu”, dar şi la alte acţiuni precum: 

a) elaborarea, adaptarea şi îmbogăţirea curriculumului pentru a răspunde cerinţelor identificate la nivelul agenţilor economici, al 

comunităţii locale:  

 desfăşurarea unui program de informare şi consultare a agenţilor economici parteneri în vederea elaborării şi implementării CDL-urilor; 

 elaborarea de convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi agenţii economici parteneri în vederea elaborării în parten-

eriat a CDL-ului şi derulării instruirii practice a elevilor în condiţii similare cu cele de pe piaţa muncii. 

b) participarea la proiectul ”Monitorizarea insertiei socio-profesionale pe piata muncii a absolventilor din învătământul profesional si 

tehnic”, proiect cofinantat din FSE . 

Proiectarea curriculum-ului la decizia scolii precum si a unor elemente ale curriculum-ului de dezvoltare locala presupune o munca 

laborioasa pe care o face profesorul de specialitate î n cooperare cu colegii de catedra si cu consultarea elevilor, parintilor, autoritatilor locale si 

partenerilor economici. 

Dovezile scrise ale realizarii curriculum- ului sunt cuprinse î n documentele scolare oficiale (cataloage, foi matricole), rapoarte de activitate, 

condica de prezenta, procese- verbale  
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3.3. Analiza S.W.O.T. 

 

    Analiza SWOT de identificare a nevoilor, s-a realizat pentru mediul intern (puncte tari şi puncte slabe) şi pentru mediul extern (oportu-

nităţi şi ameninţări), pe cele 5 domenii: management, curriculum, resurse umane, resurse materiale, parteneriate cu comunitatea. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

I. management 

● 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;  

● management flexibil, deschis inovat iei s i 
comunica rii;  

● managementul este angajat și implicat în: dezvol-

tarea infrastructurii școlii; procesul de autoevaluare și de 

monitorizare a acțiunilor din planul de îmbunătățire și 

planurile operaționale; elaborarea strategiei pentru dez-

voltarea instituțională; conlucrarea cu comisia de cali-

tate; acordarea de consultanță și furnizarea de exemple 

de bune practici; promovarea imaginii școlii inclusiv prin 

lucrări publicate (înregistrate ISBN) despre activitatea 

colegiului; realizarea parteneriatelor și derularea proiec-

telor; gestionarea corespunzătoare a conflictelor; 

II. curriculum 

I. management 

● realizarea unui număr mic de interasistențe;  

        II. curriculum 

● implicarea încă redusă a unor cadre didactice în 

utilizarea tehnologiei informaționale și de comunicare, 

în promovarea inter - și transdisciplinarității; 

 diferenta intre curriculumul studiat in 

anii de colegiu si programa examenului de bacalaureat 

care se doreste a fi rezolvata prin introducerea exa-

menului diferentiat de bacalaureat 

III.resursa umana 

● participarea încă redusă a cadrelor didactice la 

schimburi de experienţă cu şcoli similare din ţară şi 

străinătate,la implementarea progresului tehnologic;  

● neutilizarea strategiilor didactice moderne cen-

trate pe elev de catre cadrelor didactice debutante 



52 

● curriculum incluziv, promovarea egalității 

șanselor evitându-se discriminarea de orice fel;  

● 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; 

● calitatea actului educațional și realizarea 

învățării centrată pe elev, pusă în evidență prin asistențe, 

inspecții școlare,  vizita de validare a raportului de 

autoevaluare.  

III. resurse umane 

●  numărul mare de cadre didactice implicate în 

elaborarea, implementarea sau derularea de proiecte; 

● pregătirea deosebită şi profesionalismul cadrelor 

didactice; 

IV. resurse materiale 

 asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate 

de școală și utilizarea eficientă a resurselor pentru susți-

nerea priorităților educaționale; sprijinirea funcționării 

eficiente și de participare a firmelor de exercițiu la 

expoziții și la târgurile organizate; 

● nivel scăzut al pregătirii inițiale a elevilor; 

● număr ridicat de elevi proveniți din familii cu 

venituri mici.   

● lipsa la unii elevi a motivaţiei pentru 

continuarea studiilor şi abandonul şcolar; 

IV.resursa materiala 

● lipsa unei săli festive,  

● lipsa manualelor la unele module de 

specialitate la ciclul superior al liceului şi la cele în 

limba maternă 

● implicarea insuficientă a unor cadre didactice în 

bunul mers al școlii; 

● numărul încă redus de cadre didactice implicate 

în publicarea rezultatelor;     

V.parteneriate 

● interesul încă scăzut al angajatorilor de a 

investi mai mult în formarea profesională a elevilor şi 

pentru modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii 

privind formarea profesională a elevilor;  

● lipsa de interes a unor părinți în urmărirea 

programului elevilor și a pregătirii acestora;  
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● acces neîngrădit al elevilor și cadrelor didactice 

la internet, la resursele educaționale, la copiatoare;  

V. parteneriate cu comunitatea 

● organizarea și desfășurarea unor acțiuni deose-

bite prilejuite de ”Zilele colegiului” și ”Ziua porților 

deschise”, desfășurarea unei game variate de activități 

extracurriculare in parteneriat cu agentii economici 

● un parteneriat strâns cu agenții economici, ofertă 

educațională promovată inclusiv prin implementarea 

unui proiect de marketing educațional, pregătire în 

calificări pentru domenii prioritare, realizarea în procent 

de 100% a planului de școlarizare; 

● colaborarea cu autoritățile locale; 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

I. management 

● atentia comunităţii locale şi judeţene fata de ne-

voile şcolii; 

● descentralizarea prin aplicarea prevederilor 

LEN;  

● susţinerea politicii şcolii de către autorităţile lo-

cale;  

II.curriculum 

I.management 

● finanţarea de la bugetul public, care nu ţine 

cont de performanţe şi de specificul unităţilor de 

învăţământ; 

II.curriculum 

Schimbari frecvente in proiectarea 

examenului de bacalaureat 
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● apropierea instituțiilor de învățământ superior 

economice, fapt ce permite continuarea traseului edu-

cațional;   

III.resursa umana 

● varietatea cursurilor de formare și perfecționare 

a cadrelor didactice organizate de CCD și alte instituții de 

formare și abilitare curriculară. 

IV.resursa materiala 

● posibilitatea de accesare a fondurilor europene; 

● interesul agenţilor economici pentru în 

implementarea proiectului privind modernizarea 

cabinetelor de specialitate; 

● situarea colegiului într-o zonă apropiată de 

centrul municipiului, care-l face vizibil pentru un 

segment mare de populatie; 

● acces informaţional; 

V.parteneriate 

● posibila implicare a unor foşti elevi ai liceului – 

patroni, în sponsorizări;  

● disponibilitatea unor agenţii de turism în 

vederea realizării unor parteneriate;  

●  existenţa şi la alte unităţi din reţeaua 

şcolară judeţeană a unor clase în profilul şi 

domeniile de pregătire ale şcolii noastre; 

II.resursa umana 

●  scăderea efectivelor şcolare şi îmbătrânirea 

populaţiei;  

● scăderea numărului de absolvenți ai clasei a 

VIII-a la școlile generale din zona de recrutare 

pentru școala noastră în următorii ani; 

● lipsa modelelor reale de urmat, a motivației 

pentru continuarea studiilor;  

IV. resursa materiala 

● starea precară a economiei; 

● tendinţa de scădere a bugetului familiei;  

● costurile ridicate de transport şi de cazare 

pentru elevii din mediul rural;  

V.parteneriate 

● menţinerea unui interes scăzut din partea 

familiei pentru educaţie;  

● lipsa prevederilor legale explicite pentru 

agenţii economici implicaţi în procesul de pregătire 

practică a elevilor; 
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● posibilitatea realizării unor parteneriate cu 

instituţii de învăţământ superior, cu şcoli de profil din 

alte județe și din ţări UE; 

4. Viziunea , misiunea şi valorile şcolii noastre 
 

Viziunea  şcolii 

    Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din  Bucuresti-reprezintă garanţia unei educaţii de calitate în vederea excelenţei în carieră  

Misiunea şcolii  

Misiunea noastră este: 

 promovarea  unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la învăţământul universitar si la piata muncii, din 

perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional,; 

 facilitarea unui dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi educaţionali 

 asigurarea dezvoltarii personalitatii educabililor, într-un climat stimulativ de colaborare şi de siguranţă 

Valorile pe care le promovăm:  

 respect; 

 corectitudine; 

 demnitate; 

 competenţă; 
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 prosperitate; 

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele aspecte : 

 1. Dezvoltarea individuală a elevului 

Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul 

comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesionala individuala a elevului, să formăm şi să consolidăm 

deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii (tehnician în activităţi economice, tehnician în turism); 

"Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi socială , cu principii 

morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată. 

  2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ 

   Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea educativă. 

  3. Garantarea pregătirii specializate  

  Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit profesional şi stabil, cu rezultate deo-

sebite la clasa si la concursurile scolare. Gradul mare de accedere spre diferitele specializări din învăţământul universitar  sunt o garanţie a 

calităţii pregătirii din liceu. 

 4.  Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o formare personală permanentă 

  Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente". Parte-

neriatul cu Jandarmeria şi Poliţia cât şi intrarea într-un proiect cu Ministerul de Interne stau garanţie. 

Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică. 

  Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o valorificare eficientă a resurselor umane şi 

materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, părinţilor, profesorilor şi comunităţii. 
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Partenerii  educaţionali   ai  liceului:  elevi,  părinţi, comunitate, instituţii  publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale 

ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou. 

Beneficiarii acestor obiective şi valori, elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMU-

NITAR, în ceea ce priveşte calitatea eficientizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

5. Ţintele strategice ale PAS 

 

1. Dezvoltarea competențelor de bază şi a competențelor antreprenoriale pentru a spori capacitatea de inserție profe-
sională a elevilor școlii 
 

2. Extinderea utilizării TIC în procesul de învățare-predare și valorificarea tendințelor recente în sfera resurselor edu-
caționale  
 

3. Asigurarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate de şcoală, prin participarea la programe şi proiecte naţionale 
şi internaţionale 
 

4. Dezvoltarea sistemului de asigurare internă a calităţii 
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Argumente pentru stabilirea țintelor strategice: 

 Politici europene în domeniul educației, specifice nivelului de școlarizare și specializării din CEVM:  

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

'Regândirea Învăţământului: Investirea în competenţe pentru rezultate socio-economice mai bune', 20.11.2012. 

(2) Recomandarea 2006/962/ EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Competenţele Cheie pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, OJ L 394, 30.12.2006. 

(3) Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale (‘ET 2020’), OJ C 119, 28.5.2009. 

(4) Raport Eurydice 2012: Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: provocări şi oportunităţi pentru politică 

 Politici naționale, reflectate în documentele strategice ale MEC și ISMB; 

 Politici locale, reflectate în strategiile de la nivel local; 

 Programe și proiecte existente la nivel național și local; 

 Diminuarea punctelor slabe, utilizînd punctele tari ale școlii, oportunitățile și evitând amenințările (prezentate în analiza de nevoi). 
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9. Mecanisme de evaluare și asigurare a calității 

 

Este evident că realizarea ţintelor nu este posibilă fără implementarea sistemului de asigurare a calității și dezvoltarea unui parteneriat 

real ai principalior actori educaționali, ce vor genera încrederea încrederea beneficiarilor de educaţie în calitatea serviciilor oferite  în liceul 

nostru. 

  Modelul ce va fi utilizat la nivelul școli pentru asigurarea atingerii țintelor propuse în PAS este deci cercul calității: 

 planificarea activităților de îmbunătățire, a celor de monitorizare și evaluare, cu mecanisme și instrumente de monitorizare adecvate, 

elaborate la nivelul școlii, termene, resurse și responsabilități; 

 realizarea/implementarea activităților, cu colectarea dovezilor ce derivă din aplicarea instrumentelor de monitorizare; 

 evaluarea nivelului de atingere a indicatorilor planurilor anuale operaționale, în raport cu cei generali și analiza rezultatele elevilor expri-

mate în termeni de competențe; 

 revizuirea planurilor existente utilizând rezultatele evaluării și elaborarea planurilor operaționale pentru anul școlar următor și 

reluarea ciclului calității; astfel, decizia de îmbunătăţire a calităţii educației va fi fundamentată pe dovezi, pe informaţiile cuprinse în Rapor-

tul de evaluare anual  

 

Aplicarea modelului va asigura: 

 

 o evaluare realistă a nivelului de atingere a indicatorilor de performanță anuali (ce deriva din cei generali din PAS) pentru fiecare an școlar, prevazuți 

în planurile operaționale anuale. 

 decizia și formularea planurilor de îmbunătățire anuale în mod realist, în baza dovezilor existente 

 întărirea colaborării între beneficiarii de educaţie (elevi, părinți) şi,personalul școlii, prin implicarea acestora în activitățile specifice etapelor cer-

cului calițății; creșterea încrederii beneficiarilor în educația  furnizată de școală 

Anual va avea loc informarea părţilor interesate privind educația furnizată de școală și progresul obținut în atingerea țintelor stabilite în PAS la nivelul 

liceului,  prin postarea pe site-ul școlii a Raportului privind realizarea indicatorilor anuali (ca procent din cei generali). 
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10. Buget 
 

Finanțarea necesară îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite în Planul de Acțiune al Școlii va fi realizată în cadrul școlii noastre 

astfel: 

-  în limita fondurilor aprobate anual în bugetul instituţiei;  
- prin identificarea și atragerea de fonduri europene nerambursabile  și alte fonduri din proiecte la nivel național sau local; 
- identificarea și implicarea partenerilor în susținerea activităților prin donații și sponsorizări; 
- fonduri obținute prin oferta de cursuri ECDL și ECL, realizate la nivelul școlii. 

 

Bugetul detaliat pentru fiecare activitate va fi realizat în fiecare plan operațional anual. 

 

 


