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LOCAŢIA 

 

 
 

 
Şcoala se află la intersecţia bulevardului Dacia cu strada Constantin 

Brâncoveanu – Nr. 101 - în apropierea Parcului Corniţoiu. 
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PARTEA I – CONTEXT 

 
 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

 Realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti - dezvoltarea 
liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi creative; 
 Realizarea unui învăţământ formativ cu accent pe dezvoltarea 
mobilităţii, flexibilităţii, pe stimularea creativităţii şi spiritului de 
investigaţie al elevilor, ridicarea standardului de pregătire la nivelul 
cerinţelor; 
 Înlocuirea lui “ce ştie elevul “cu “ce ştie să facă elevul”; 
 Formarea complexă a elevului în vederea unei integrări sociale 
rapide şi adaptării la o societate dinamică, de tip european; 
 

 
1.1. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

 

1.1.1. SCURT ISTORIC 
 

Actul de naştere al Grupului Şcolar I.C.M. Nr.3 („George Bibescu”) este datat 
01.09.1990 când, urmare a reorganizării reţelei şcolare Liceul „Nicolae Titulescu” s-a 
divizat în două unităţi de învăţământ: Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” şi Grupul Şcolar 
I.C.M. Nr. 3. 

Colaborarea, încă de la început, cu Oltcit S.A. a determinat meseriile si standardele 
în pregătirea profesionala, orientând şcoala noastră prioritar către profilul auto. 

În anul 1990, echipa de directori alcătuita din ing. Madlen Şerban – director si prof. 
Petre Cauc – director adjunct conducea un colectiv format din 30 cadre didactice si 546 
elevi, repartizaţi în 14 clase, cu specializările: Electrician, montator întreţinere si reparaţii 
instalaţii electrice industriale si echipamente de automatizare, Electromecanic auto, 
Lăcătuş mecanic, Tinichigiu auto, Mecanic maşini şi utilaje, Prelucrător prin aşchiere, 
Sudor, Vopsitor. 

Procesul de învăţământ s-a desfăşurat până în anul 1997 în clădirea atelierelor 
şcoală din strada Brazda lui Novac nr. 115 bis si în câteva săli de clasa aparţinând Liceului 
Nicolae Titulescu, Grupului Şcolar ICM nr. 2 şi Grupului Şcolar Căi Ferate Craiova. 

Preocupările cadrelor didactice, deschiderea spre nou, conştientizarea oportunităţii 
restructurării învăţământului tehnic şi, nu în ultimul rând, disponibilitatea la efort a 
întregului colectiv, s-au concretizat prin includerea şcolii în rândul şcolilor pilot şi asociate 
UNESCO (1991), precum şi în Programul de reforma a învăţământului („Management” si 
„Predarea fizicii pe baza de concepte” – 1994) coordonat de Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei. 
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Statutul de Şcoala Pilot si Asociata UNESCO, statutul onorat prin participări 
apreciate la proiectele în derulare, precum şi iniţierea de noi proiecte unanim apreciate la 
nivel naţional si internaţional („Olăritul în Oltenia”), a făcut ca numele liceului nostru sa 
depăşească graniţele tarii şi să se stabilească relaţii de parteneriat cu scoli asociate la 
UNESCO, din Europa si nu numai: Liceul Profesional „Delambre - Montaigne” din Amiens–
Franţa, Liceul Profesional Regional de Automobile „Chalon sur Saone” – Franţa, Grupul 
Şcolar Industrial Automobile Czestochowie – Polonia şi Liceul „St. John” Malawi. În acelaşi 
context s-au stabilit relaţii de parteneriat şi cu alte şcoli asociate UNESCO din ţară. 

În anul 1995, în urma unei severe selecţii, experienţa, competenta şi flexibilitatea 
cadrelor didactice de la Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 – la acea dată – a fost recunoscută la 
nivel naţional prin acordarea statutului de şcoală pilot în Programul Phare – VET RO 9405, 
familia ocupaţională „Mecanica şi tehnologia materialelor”. 

În cadrul programului, cadrele didactice din şcoală au elaborat 20 standarde 
ocupaţionale, 17 standarde de pregătire profesională pentru şcoala profesională şi 
postliceală, pentru meserii cu pregătire de bază în domeniul mecanic, electromecanic şi 
electric. De asemenea au fost elaborate 3 curricula pentru anul I şcoala profesională şi 
postliceală, 7 curricula pentru anul al II-lea, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice, 
domeniul electric – 7, domeniul electromecanic –7, şcoala postliceala –19, precum şi 19 
portofolii metodologice pentru aplicarea programelor analitice la anul II şcoala 
profesională. 

Activitatea desfăşurată în cadrul în Programului Phare –VET, pe lângă 
recunoaşterea naţionala şi internaţională, a adus şcolii numeroşi parteneri din ţară şi 
străinătate, precum şi o dotare ultramodernă în domeniul tehnicii de calcul, mecanic, 
electric şi hidraulic. 

În acest context, pregătirea elevilor de liceu şi şcoala de arte şi meserii se 
realizează astăzi la nivelul standardelor europene, în laboratoare şi cabinete dotate cu 
aparatură şi echipamente performante. 

Poate ca o recunoaştere a dăruirii şi spiritului de sacrificiu de care au dat dovadă, 
deopotrivă, profesori, elevi, părinţi, începând cu 10.02.1997 a fost rezolvata spinoasa 
problema a spaţiilor de învăţământ, Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 mutându-se în propria 
locaţie. 

Începând cu anul şcolar 1997/1998, la propunerea colectivului didactic si cu 
aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, denumirii scolii i-a fost asociat numele lui 
George-Valentin Bibescu, membru fondator al Automobil Clubului Român, iniţiatorul 
turismului automobilistic european si intercontinental. Astfel, Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 
Craiova a devenit de la 01.09.1997 Grupul Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova. 

Aprecierea activităţii si rezultatelor obţinute de şcoala noastră s-a materializat în 
anul 2000 prin desemnarea Grupului Şcolar I.C.M. „George Bibescu” Craiova, prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale, ca unitate reprezentativa. 

Colaborarea permanenta cu Ford România, atât la elaborarea standardelor 
ocupaţionale si a organizării activităţii de instruire practica a elevilor pe fluxul de producţie 
cât si pentru organizarea unor concursuri şcolare - faze judeţene sau a activităţilor 
extracurriculare cuprinse în calendarul UNESCO, s-a dovedit benefica pentru şcoală. 
Experienţa si deschiderea spre dialog a conducerii acestei societăţi au contribuit major la 
personalizarea scolii noastre precum si la adaptarea ofertei şcolare cu noile cerinţe de pe 
piaţa de muncă. Rezultatele au fost evidente, numărul si calitatea elevilor care au bătut la 
porţile scolii fiind în creştere de la an la an. 

Managementul şcolar şi dezvoltarea instituţională la nivelul Grupului Şcolar „George 
Bibescu”, în anul şcolar 2008 – 2009, a fost promovat în plan concret numai printr-o 
eficientă utilizare a formelor, instrumentelor şi metodelor de conducere la nivel strategic, 
tactic şi operaţional. 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

5 

Asigurarea şi structurarea resurselor, asumarea răspunderii pentru gestionarea cu 
maximă responsabilitate a resurselor materiale şi umane aflate la dispoziţie au reprezentat 
un indicator de bază al calităţii managementului şcolar. 

Grupul Şcolar George Bibescu a parcurs în anul şcolar 2008 – 2009, o etapă a 
procesului de calitate în educaţie definit ca potenţial instituţional de asigurare, pentru 
fiecare educabil, a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare personală. 

Prin prisma rezultatelor bune obţinute pe linie profesională de elevi şi cadre 
didactice, având în vedere şi atmosfera „sănătoasă” existentă în colectiv, activitatea 
managerială poate fi apreciată ca eficientă, punctele forte fiind munca în echipă, 
disponibilitate la efort, perseverenţă, fermitate, pragmatism şi persuasivitate. 

Impactul activităţii asupra altor grupuri, comunităţii locale, etc. Iniţiativele şi 
proiectarea activităţii educaţionale au primit recunoaşterea părinţilor şi a comunităţii locale, 
numele şcolii devenind renume în nici 18 ani de la înfiinţare. Unitate pilot în Programul 
Phare-VET RO 9405, Şcoală Asociată UNESCO, unitate reprezentativă în perioada 
1998-2000, prima şcoală din regiunea Oltenia cu sistem de supraveghere video (a doua 
din ţară), prima şcoală din Dolj cu acces pe bază de legitimaţie şi cartelă magnetică, sunt 
numai câteva repere care definesc poziţia Grupului Şcolar ”George Bibescu” în 
învăţământul doljean. 

Colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare: se realizează permanent 
în baza proiectelor de parteneriat, cu ocazia întâlnirilor de lucru sau pentru schimburi de 
experienţă.   

Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor: directorul unităţii a 
absolvit cursuri postuniversitare, de conversie, în management de proiect şi cursuri de 
formare în management educaţional, în prezent fiind înscris la Masterat – Managementul 
instituţiilor publice. 

Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale precum si asigurarea unui climat de 
siguranţa pentru elevii scolii, au constituit obiective prioritare pentru conducerea scolii. 
Spatiile de învăţământ au devenit suficiente pentru desfăşurarea activităţii în doua 
schimburi (18 săli de curs, 8 cabinete de specialitate, 3 laboratoare de ştiinţe, 3 
laboratoare de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu 58 de calculatoare conectate la 
Internet, 8 ateliere şcoală, o sala sport) si oferă condiţii optime formarii complexe a 
elevilor. Cu sprijinul permanent al unui Comitet de părinţi de excepţie, în ciuda unei situaţii 
materiale de cele mai multe ori modeste, s-a reuşit întreţinerea localului, achiziţionarea de 
mobilier nou, tehnică de calcul performanta, autocamioane Saviem necesare efectuării 
orelor de conducere auto de către elevii scolii si mai nou, a unui sistem de supraveghere 
video cu circuit închis (probabil al doilea din tara într-o unitate de învăţământ). 

 

1.1.2. PARTICULARITĂŢI 
 
Principalele domenii în care şcoala noastră reprezintă un punct de atracţie pentru 

elevi şi părinţi sunt: electronică şi automatizări, electrotehnică, mecatronică, transporturi şi 
mecanică. În anul şcolar 2009 – 2010 în şcoala noastră au fost înscrişi 692 elevi la 
cursurile de zi (liceu, SAM, anul de completare, ciclul superior al liceului prin ruta 
progresivă), cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani. De asemenea, şcoala noastră oferă 
cursuri pentru completarea studiilor – liceu seral, la care au fost înscrişi 165 cursanţi. 

În anul şcolar 2010 – 2011, în unitatea noastră de învăţământ funcţionează  anul de 
completare (3 clase) şi ciclul superior al liceului prin ruta progresivă (3 clase a XII-a, 2 
clase a XIII-a), în domeniile: electric, electrotehnică, transporturi şi mecanică.  
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 În condiţiile actuale, când România s-a integrat în Uniunea Europeană, formarea iniţială 
a tinerilor prin învăţământ tehnic şi profesional trebuie să aibă în vedere că economia 
românească se îndreaptă spre o economie  bazată  pe   cunoaştere, ceea ce necesită  
dobândirea  de  către  tineri  a competenţelor şi abilităţilor cheie cum ar fi: tehnologia 
informaticii şi comunicării, comunicare şi numeraţie, comunicare în limbi străine, 
capacitatea de a exploata schimbările care au loc etc. 

 

1.1.3.  EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OBŢINUTE 
 

Grupul Şcolar „George Bibescu” a fost şi este preocupat de: 
- identificarea şi introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite 

pe piaţa muncii locale şi regionale; 
- eliminarea calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii; 
- implicarea şcolii în formarea adulţilor; 
- implicarea şcolii noastre în inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor. 
Dezideratele de mai sus sunt asigurate de parteneriatul dintre şcoală, părinţi, agenţi 

economici şi comunitatea locală. Ca urmare a acestei colaborări elevii noştri vor dobândi 
competenţe şi abilităţi pe tot parcursul perioadei de şcolarizare în concordanţă cu cerinţele 
angajatorilor, cerinţe ale unei economii  bazată pe cunoaştere. 

Parteneriatul dintre şcoală şi întreprindere porneşte de la interesele reciproce ale  
elevilor, şcolii, angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazându-se pe o realitate cât de simplă 
atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi  în acest 
amplu  proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ 
la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de 
absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă 
comenzilor sociale. 

Exemple de bună practică sunt parteneriatele cu S.C. Service Poiana S.A., S.C. 
Autocomtrans, RAT Craiova, RALCOREX SA, societăţi comerciale care se implică în 
derularea stagiilor de practică a elevilor, în procesul de evaluare a competenţelor 
profesionale ale absolvenţilor, participă la creşterea prestigiului şcolii prin participarea 
eficientă la cursuri de formare şi, prin reprezentanţii lor, la monitorizarea pe componenta 
AQ.  Anual, agenţii economici sprijină unitatea în elaborarea CDL – urilor, în concordanţă 
cu cerinţele pieţei muncii. 

Preocuparea şcolii pentru calificările cerute pe piaţa muncii s-a concretizat în 
solicitarea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru următoarele calificări şi 
specializări: 

- Electrician exploatare joasă tensiune, calificare profesională autorizată să 
funcţioneze provizoriu -  conform Raportului de evaluare externă, nr. ARACIP 
5444/10.12.2007; 

- Tehnician electrician electronist-auto, calificare profesională autorizată să 
funcţioneze provizoriu – conform Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1/20.01.2009; 

- Tehnician echipamente periferice şi birotică, calificare profesională autorizată să 
funcţioneze provizoriu – conform Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1/20.01.2009; 

- Matematică – informatică, profil real, specializarea autorizată să funcţioneze 
provizoriu –  Hotărârea Consiliului ARACIP – octombrie 2009. 

Şcoala derulează proiecte de parteneriat cu ANFA şi GNFA Franţa, Ungaria şi Finlanda,  
pentru revizuire curricula în vederea acordării de credite transferabile recunoscute în UE. 
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1.1.4.  OFERTA EDUCAŢIONALĂ  
 
La stabilirea ofertei educaţionale se ţine cont în primul rând de corelarea acesteia 

cu cererea de pe piaţa muncii. Piaţa muncii locală, judeţeană, regională şi naţională se 
află într-o continuă schimbare, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt condiţii esenţiale de 
integrare socio-profesională a absolvenţilor învăţământului tehnic şi profesional. 

Şcoala noastră a depus şi depune eforturi pentru a asigura baza materială, cadre 
didactice, parteneriate cu angajatori care să ducă la îndeplinirea obiectivului prioritar al 
unităţii noastre de învăţământ, acela de creştere a ratei de integrare socio-profesională a 
absolvenţilor noştri.  

 
Şcoala noastră dispune de:  
 3 laboratoare de informatică 
 1 laborator de fizică 
 1 laborator de chimie, 
 1 laborator de biologie 

 
 

 8 cabinete: 
- SMT, 
- Desen, 
- Mecanică auto, 
- Legislaţie rutieră, 
- Electric, 
- Multifuncţional 
- Laborator pentru controlul 
 automat al proceselor 
 tehnologice (APCL) 
 

 8 ateliere şcoală 
 bibliotecă 
 18 săli de clasă 
 1 sală de sport 
 1 sală de gimnastică 
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Calitatea resurselor materiale şi umane a făcut ca la Grupul Şcolar „George 
Bibescu” să se desfăşoare, în anul 2006, Olimpiada Naţională de fizică – proba practică 
iar pe parcursul anilor şcolari 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 şi 2009-2010, Olimpiada 
la disciplinele tehnice faza judeţeană.  

În anul 2003 şcoala noastră a iniţiat Concursului de Informatică Aplicată - fază 
judeţeană, devenit ulterior naţional. Grupul Şcolar George Bibescu a fost în fiecare an 
organizatorul acestui concurs, fază judeţeană. 

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt preocupate de dezvoltarea bazei 
didactico-materiale şi de perfecţionarea lor în vederea aplicării noilor metode de predare-
învăţare. În acest sens, domnul director Petre Cauc este coordonatorul regional, există de 
asemenea şi 10 formatori locali.  30 de cadre didactice (profesori şi maiştri instructori) au 
fost formate prin programul Phare TVET pe diferite componente: instruire centrată pe elev, 
parteneriat/lucrul cu întreprinderile, consiliere şi orientare şcolară, planul de acţiune al 
şcolii, materiale de învăţare/copii cu nevoi speciale, planificarea educaţiei la cerere, 
asigurarea calităţii în educaţie, revizuire PAS, reţele şcolare. 

În cadrul programului,  cadrele didactice din şcoală au elaborat 20 de standarde 
ocupaţionale, 17 standarde de pregătire profesională pentru şcoala profesională şi 
postliceală, pentru  meserii cu pregătire de bază în domeniul mecanic, electromecanic şi 
electric. De asemenea au fost elaborate 10 curricula pentru şcoală profesională şi 
postliceală, ghiduri şi 19 portofolii metodologice pentru aplicarea programelor analitice în 
domeniul electric şi electromecanic.   

Activitatea desfăşurată în cadrul Programului Phare – VET, pe lângă recunoaştere 
naţională şi internaţională, a adus şcolii numeroşi parteneri din ţară şi străinătate, precum 
şi o dotare ultramodernă în domeniul tehnicii de calcul, mecanic, electric şi hidraulic.  

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2009 – 2010 este prezentată în anexe 
PAS, figura 2.1. 
 
 

1.1.5. PROGRAME DE COLABORARE 
 
 

Parteneriate şcoală – comunitatea locală 
 

 
Denumirea 
partenerului 

Activităţi Orizont 
de timp 

Responsabil 

Secţia nr. 5 de 
Poliţie Craioviţa 
Nouă 

PROIECT DE SECURITY-
MARKETING 
- prevenirea absenteismului şi 
abandonului şcolar 
- întocmirea de rapoarte pentru 
identificarea elevilor cu multe 
absenţe 
- dezbateri pe diverse teme 
- realizarea unor materiale de 
promovare a unei campanii de 
conştientizare a consecinţelor 
absenteismului şi abandonului 
şcolar 

2008 – 
2011 

Echipa de 
proiect 
 
Voluntari – 
elevi  liceu şi  
SAM 
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Penitenciarul de 
Minori Tineri 
Craiova şi Asociaţia 
“Antidrog” – filiala 
Dolj 

ADOLESCENŢA – PERIOADA 
DE FORMARE 
- ameliorarea capacităţilor de 
relaţionare şi socializare a 
tinerilor 

2006-
2010 

Profesor 
coordonator 
Bucă Petre 
 

Liceul „Petrache 
Trişcu”, Gr. Şc. 
„Matei Basarab”, 
Gr. Şc. „Al. 
Macedonski” 
Melineşti, Colegiul 
N. „N Titulescu”, 
Muzeul Olteniei, 
Agenţia Naţională 
pentru protecţia 
mediului 

EDUCAŢIA PENTRU 
PROTECŢIA MEDIULUI 
- implicarea elevilor pentru 
menţinerea sănătăţii mediului 
- distribuire de fluturaşi, expoziţie 
de desene pe teme ecologice, 
simpozion 
- activităţi de igienizare a spaţiilor 
verzi organizarea a două excursii 
în Munţii Lotrului şi la Streaja 
 
 
 

2008 - 
2009 

Echipa de 
proiect 
 
Elevi  liceu şi  
SAM 

Teatrul Naţional şi 
Teatrul Liric Craiova 

PARTENERIAT DE 
PROMOVARE A 
SPECTACOLELOR ARTISTICE 
ÎN RÂNDUL ELEVILOR 
- procurarea de bilete pentru 
participarea la spectacole 

2007 - 
2011 

Profesor 
coordonator 
Ailiesei Elena 

Societatea 
Inginerilor de 
Automobile din 
România (SIAR) 

PROIECT DE PARTENERIAT 
EDUCAŢIONAL 
- mediatizarea noutăţilor din 
domeniul transporturilor rutiere 
- formarea unui orizont tehnico – 
ştiinţific şi stimularea creativităţii 
elevilor 
- valorificarea potenţialului 
creativ şi originalitatea elevilor 

 Echipa 
managerială 
 
 
Catedra 
tehnică 
 

Asociaţia „Mereu 
pentru Europa” 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 - informarea cadrelor 
didactice/elevilor cu drept de vot 
cu privire la activităţile 
campaniei”EU…RO- votez 
pentru un viitor european” 

 Echipa 
managerială 
 

Societatea de 
Cercetare în 
Leadership, 
Management, 
Marketing şi Cultura 
Organizaţională 

PROTOCOL DE COLABORARE 
- creşterea gradului de acces a 
tinerilor din învăţământul 
preuniversitar craiovean la 
informaţii şi problematica 
tineretului 
- crearea, menţinerea şi 
dezvoltarea unui cadru 
informaţional viabil şi stabil 
 

 Echipa 
managerială 
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S.C. Redgrey 
S.R.L. 

ACORD DE PARTENERIAT 
 - creşterea accesului la 
informaţie al elevilor, părinţilor, 
consilierilor şcolari 
 - stabilirea unei legături strânse 
între piaţa muncii şi piaţa 
educaţională 

 Echipa 
managerială 

Direcţia de Tineret 
şi Sport Craiova 

Participarea la competiţii sportive 
organizate de DTS şi ISJ 

2007 - 
2011 

Echipa 
managerială 
Catedra de 
Educaţie fizică 

Federaţia 
Sindicatelor Libere 
din Învăţământ 

Organizarea grupurilor de dialog 
social 

2007 – 
2011 

Comisia 
paritară 

Direcţia de 
Sănătate Publică 

Campanii de promovare a 
sănătăţii în şcoli prin proiecte:  
- Antidrog, împotriva fumatului, 
împotriva consumului de alcool 
- Boli infecţioase (tuberculoza şi 
hepatita) 

2007 - 
2011 

 

 

1.1.6.  POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
 

Gradul de cuprindere pe niveluri de educaţie - rate totale (ambele sexe şi medii de 
rezidenţă)  şi Gradul de cuprindere, pe niveluri de educaţie - detaliată pe sexe şi medii de 
rezidenţă la nivelul judeţului Dolj sunt prezentate la subcapitolul 1.3.2.  

Reduceri sunt prognozate pentru toate efectivele din grupele de vârstă şcolară până 
în anul 2025, aceste prognoze se încadrează în prognozele tuturor judeţelor regiunii SV 
Oltenia. 

Grupul Şcolar „George Bibescu” urmăreşte ca aceste efecte de scădere a populaţiei 
şcolare să nu apară în viaţa şcolii. În acest context şcoala noastră este conştientă de rolul 
de formare profesională pe care îl are în judeţ,  înţelege foarte clar modul în care rolul său 
strategic îl completează pe cel al altor şcoli din zonă. Şcoala îşi elaborează propria 
strategie de dezvoltare, bazată pe egalitatea şanselor indiferent de vârstă, sex, etnie, 
deficienţe sau situaţia socio-economică a elevilor,  implicându-se în programe de 
colaborare şi/sau reţele şcolare pentru atingerea acestui obiectiv.  

Situaţia elevilor şcolarizaţi la Grupul Şcolar „George Bibescu” în perioada 2004 – 
2010, pe forme de învăţământ, nivele de învăţământ, sexe, medii de rezidenţă este 
prezentată în Anexa 1. 
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1.2.  ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN 
ANUL 2008-2009 
 
În anul şcolar 2008-2009 au fost înscrişi 761 elevi la forma de învăţământ zi şi 171 

elevi la forma de învăţământ seral. Procentual, 29,17% dintre elevi învaţă la S.A.M. şi an 
de completare, restul de 70,82% au fost înscrişi la forma de zi a liceului tehnologic. 

În anul şcolar 2008-2009 din cifra de şcolarizare s-a realizat un procent de 90%  
(au fost înscrişi un număr de 181 elevi în clasa a IX –a). 

Situaţia pierderilor pe rutele de profesionalizare directă şi progresivă sunt 
reflectate în Anexa 2.2 (Pierderi cohortă). 

Cauzele pierderilor înregistrate pe rutele de profesionalizare sunt: 
 Repartizarea computerizată care determină neprezentarea elevilor datorită 
criteriului geografic (distanţă mare faţă de domiciliu); 
 Informarea deficitară a elevilor de clasa a VIII – a de către profesorii diriginţi la 
completarea fişelor de înscriere în clasa a IX – a; 
 Repetenţie prin neprezentare (clasele a IX – a şi a X – a); 
 Repetenţie (clasele a XI – a şi a XII – a, rută directă, respectiv a XII – a, a XIII – 
a, rută progresivă); 
 Transfer în altă unitate de învăţământ; 
 Angajare (pentru absolvenţii anului de completare); 
 Alte situaţii (transfer din alte unităţi şcolare, plecaţi în străinătate etc.) 
 

1.2.1. REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ 
 

Elevii din învăţământul liceal demonstrează însuşirea la nivel corespunzător al 
cunoştinţelor de bază ale disciplinelor de învăţământ. Limbajul semantic, grafic, simbolic şi 
informatic este utilizat în situaţii de comunicare adecvate. Competenţa de a aplica 
cunoştinţele în situaţii standard de regulă legate de practica cotidiană, de experienţa de 
viaţă a elevilor, se structurează normal pentru fiecare nivel de învăţământ. În urma 
comparării rezultatelor finale cu cele ale testelor iniţiale s-a observat o rată pozitivă a 
progresului şcolar. Nu se evidenţiază o discrepanţă semnificativă între nivelul de pregătire 
al elevilor de la învăţământul de zi şi cel al elevilor de la învăţământul seral. 

La elevii din ciclul superior al liceului s-a remarcat un plus de maturizare şi de 
responsabilitate în tratarea problematicii specifice fiecărei discipline prin obiectivitate în 
implicarea efectivă în realizarea sarcinilor de învăţare, în modul mai exact de exprimare, în 
capacitatea de a relaţiona informaţii, de a organiza şi interpreta un material,extras din 
manuale sau din alte surse de informare (internet, reviste de specialitate). În acelaşi timp, 
sunt evidente lacune în pregătirea anterioară datorate lipsei exerciţiului intelectual 
consecvent. 

Elevii de la Şcoala de arte şi meserii deţin un nivel minim de cunoştinţe, abilităţi şi 
competenţe. Pe fondul unei pregătiri anterioare deficitare, cu discontinuităţi în sistemul de 
cunoştinţe şi în cel de operare, s-au obţinut rezultate destul de bune în formarea unor 
deprinderi de studiu, de activitate practică dirijată, în susţinerea unei motivaţii pentru 
studiu.  
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Elevi existenţi la 
sfârşitul anului 

şcolar 

Elevi promovaţi Procent de 
promovabilitate 

Forma de 
învăţământ 

2007-
2008 

2008-
2009 

2007-
2008 

2008
-

2009 

2007-
2008 

2008-
2009 

Liceu curs 
de zi 

407 369 289 285 71% 77,24% 

Liceu curs 
seral 

139 155 120 127 86,33% 81,93% 

Şcoala de 
arte şi 
meserii 

160 126 113 114 70,6% 90,48% 

Anul de 
completare 

72 75 55 61 76,38% 81,33% 

Liceu ruta 
progresivă 

97 100 71 86 73,2% 86% 

 
Din analiza situaţiei în ceea ce priveşte numărul de corigenţi pe niveluri de 

învăţământ se observă o creştere uşoară a numărului acestora comparativ cu anul şcolar 
trecut. 

 
Corigenţi Situaţia şcolară  

neîncheiată 
Repetenţi Forma de 

învăţământ 
2007-
2008 

2008-
2009 

2007-
2008 

2008-
2009 

2007-
2008 

2008-
2009 

Liceu – curs zi 38 43 33 37 13 13 
Liceu – curs 

seral 
3 - 16 28 - - 

Şcoala de arte 
şi meserii 

12 4 35 8 8 6 

Anul de 
completare 

7 2 10 12 - 1 

Liceu ruta 
progresivă 

4 1 22 12 - - 

 

1.2.2.  REZULTATE  LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE, AN 
ŞCOLAR 2008/2009 

 
Nr. crt. Nume şi prenume Faza Premiul obţinut 

1. Stan Andrei             Judeţeană M 
2. Motroc Andreea             Judeţeană III 
3. Biţu Constantin               Judeţeană M 
4. Gîrleanu Ovidiu               Judeţeană I 
5. Tănase Mihăiţă                Judeţeană M 
6. Gaşpăr Alin                     Judeţeană M 
7. Lăcătuşu Constantin       Judeţeană III 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

13 

8. Ilinca Ionuţ                      Judeţeană M 
9. Ionel Narcis – Marin 

 
Judeţeană Premiu special 

Cond. auto 
10. Molea Ionuţ                    Judeţeană II 
11. Cimpoacă Laurenţiu        Judeţeană M 
12. Carbune Elena  Judeţeană M + Pr.spec.PP 
13. Motroc Andreea              Fair play 
14. Gel Nicolae Creativitate exp. 

fizică 
M 

15. Marcu Andrei Alexandru Fizica aplicată M 
16. Lupu Ancuţa Fizica aplicată M 
17. Biţu Raluca Fizica aplicată M 
18. Năstasie Mirel Claudiu Fizica aplicată I 
19. Gel Nicolae Fizica aplicată I 
20. Cioponea Florin Fizica aplicată I 
21. Ancuţa Marius Referate fizică III 
22. Bădeci Alexandru Referate fizică III 
23. Lupu Ancuţa Referate fizică III 
24. Ancuţa Marius Concurs on_line 

”Dumnezeu, om şi 
natură” 

M 

25. Lupu Ancuţa Concurs on_line 
”Dumnezeu, om şi 

natură” 

M 

26. Năstasie Mirel Claudiu Fizica aplicată –
R.Vişan - interjud 

II 

27. Gel Nicolae Fizica aplicată –
R.Vişan - interjud 

II 

28. Cioponea Florin Fizica aplicată –
R.Vişan - interjud 

II 

29. Echipa de dansuri Concurs 
interjudeţean 

M 

30. Pătru Carmen Echipaj film – 
Conc. judeţean 

III 

31. Vasile  Ştefania Echipaj film – 
Conc. judeţean 

III 

32. Vîlceanu  Ancuţa Echipaj film – 
Conc. judeţean 

III 

33. Gheorghe Carla Echipaj film – 
Conc. judeţean 

III 

34. Pătru Carmen Poster - „Deschide 
ochii”- Conc. 

Judeţean 

III 

35. Cioponea Marian Florian Concurs on_line 
interjudeţean 

„Paşi spre 
cunoaştere”- 

postere 

II 
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1.2.3.  REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA EXAMENELE DE 
BACALAUREAT 

 
Sesiunea iunie - iulie An 

şcolar Înscrişi 
 

Prezentaţi Reuşiţi 
 

Respinşi 
 

Promovaţi 
 

2007-
2008 

161 159 71 88 44,65% 
 

2008- 
2009 

215 210 135 75 64,28% 

 

1.2.4. INSERŢIA ŞCOLARĂ/SOCIALĂ A ELEVILOR DUPĂ 
ABSOLVIRE. STATISTIC  

 
2008-2009 2007-2008 Forma de 

învăţământ Număr 
absolvenţi 

Continuă studiile 
în universitate 

Număr 
absolvenţi 

Continuă studiile 
în universitate 

Liceu 
tehnologic - 
ruta directă 

220 145 178 101 

 

1.2.5. ŞCOLARIZAREA ŞI FRECVENŢA 
 
Conducerea Grupului Şcolar „George Bibescu” a acordat o atenţie sporită menţinerii la 
cursuri a tuturor elevilor înscrişi la începutul anului şcolar, fapt demonstrat prin măsurile 
întreprinse (evidenţa săptămânală a elevilor ce au tendinţa de a absenta şi contactarea 
imediată a familiei de către diriginte sau un membru al comitetului de părinţi şi 
reprezentanţii elevilor clasei; sancţionarea întregii clase în cazul „chiulului în masă”, 
depistarea şi sancţionarea „liderilor”). 
 

Starea disciplinară 
 

Note scăzute la purtare Exmatriculaţi/ 
Abandon 
şcolar 

Note între 
9,99-7 

Note sub 7 
Forma de 
învăţământ 

2009- 
2010 

2008-
2009 

2009- 
2010 

2008-
2009 

2009- 
2010 

2008-
2009 

Liceu – curs de zi 1/17 1/11 147 324 10 45 
Liceu – curs seral 4/3 15/ - 27 155 2 - 
Şcoala de arte şi 
meserii 

- /1 - /10 33 117 2 9 

Anul de completare 3/ - 3/ - 22 69 2 6 
Liceu ruta progresivă 9/ - 16/ - 38 97 1 3 
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Frecvenţa   
 

Efectiv elevi Procent frecvenţă Forma de învăţământ 
2009- 
2010 

2009- 
2010 

Liceu – clasa a IX –a curs de zi 152 89,59% 
Liceu – clasa a X –a curs de zi 103 84,56 % 
Liceu – clasa a XI –a curs de zi 91 87,28 % 
Liceu – clasa a X II –a curs de zi 86 86,78 % 
Liceu – clasa a X II–a, RP curs de zi 67 81,47 % 
Liceu – clasa a X III –a, RP curs de zi 50 81,02 % 
Liceu – clasa a X II –a curs de seral 60 91,94 % 
Liceu – clasa a X III –a curs de seral 45 93,69 % 
Liceu – clasa a X II –a , RP curs de seral 57 91,46 % 
Clasa a X-a, SAM  69 89,37 % 
Clasa a XI- a, AC 75 86,41 % 

 

1.2.6. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 
 

Pentru anul şcolar 2008-2009 comisia de perfecţionare a stabilit următoarele 
obiective: 

 responsabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare – învăţare – 
evaluare; 
 creşterea calităţii actului de predare – învăţare cu consecinţe directe asupra 
nivelului de cunoştinţe al elevilor şi asupra formării competenţelor profesionale; 
 facilitarea accesului întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă; 
 utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă; 
 implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative; 
 implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat; 
 susţinerea cadrelor didactice debutante în desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii la catedră.  
Pe parcursul anului şcolar 2008-2009, în ceea ce priveşte activitatea  de predare 
şi învăţare bazată pe competenţe şi a învăţării centrate pe elev, au ieşit în 
evidentă următoarele puncte slabe: 
 slaba implicare a multor elevi în procesul de învăţământ datorită pregătirii 
iniţiale lacunare, o motivaţie scăzuta pentru învăţare, dar, mai ales, absenteismul; 
 număr insuficient de ore raportat la materia care trebuie parcursă (în cazul 
multor discipline de învăţământ); 
 pe  termen  mediu  şi  lung, există  posibilitatea  reducerii  numărului  de  elevi  
la  o  clasă dat fiind faptul că unii provin din familii dezorganizate sau au părinţi 
plecaţi în străinătate. 
Pentru soluţionarea acestor provocări au fost identificate o serie de posibile soluţii 

precum: 
 identificarea nevoilor de perfecţionare a cadrelor didactice s-a realizat prin 
aplicarea unui chestionar iniţial, iar evidenţierea etapelor de perfecţionare curentă 
şi continuă prin aplicarea unor chestionare ulterioare; 
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 perfecţionarea curentă a cadrelor didactice s-a concretizat în iniţierea şi implicarea 
în activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul unităţii de 
învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi comisii metodice, şi în activităţi 
ale cercului pedagogic; 
 cadrele didactice au participat pe parcursul întregului an şcolar la simpozioane, 
sesiuni de comunicări, stagii periodice de informare ştiinţifică, cursuri fără 
frecvenţă organizate de instituţii de învăţământ superior sau cursuri organizate de 
societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic 
 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice s-a realizat prin participarea acestora 
la proiecte de formare realizate prin CCD - Dolj sau alţi formatori. Ofertele de 
formare ale I.S.J. - Dolj, ale Universităţii din Craiova, dar şi cele aparţinând unor 
structuri similare din alte judeţe au fost aduse, în mod constant, la cunoştinţa 
cadrelor didactice, fiind afişate, în permanenţă, la avizierul comisiei de 
perfecţionare;  
 sprijinirea cadrelor didactice în perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi 
acordarea gradelor didactice a avut un caracter permanent; 
 metodele folosite de cadrele didactice în timpul orelor au fost  monitorizate 
constant prin asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate 
de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii; 
 cadrele didactice au fost sprijinite în susţinerea unor lecţii demonstrative cu 
folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derulării unor activităţi la nivelul 
comisiilor metodice; 
 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi şi comunitatea locală. 
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii  s-a materializat în realizarea de programe 

de formare continuă a personalului didactic al şcolii în funcţie de nevoile identificate şi 
facilitarea accesului întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă: 
Euroteacher, Formare de Formatori, Formare Mentori, Evaluatori de performanţe, 
D.E.C.E.E., C.I.S.C.O., Utilizarea sistemului A.E.L. 4.0 – asistent educaţional pentru licee, 
Think.com, Iniţiere în utilizarea calculatorului, Consiliere şi orientare vocaţională, Protecţia 
mediului, Educaţia pentru sănătate, Arte şi Meserii, Managementul proiectelor, Analiză 
economico-financiară, e.Commerce, Management, Baze de date etc. Strategia  de 
perfecţionare s-a centrat pe atenuarea decalajelor constante între nivelul real al 
competenţelor didactice / psihopedagogice şi nivelul dezirabil, pentru asigurarea unui 
caracter procesual şi continuu al formării.  

Considerăm că este necesară o mai flexibilă relaţie între activitatea de inspecţie la 
clasă şi cea de formare în sensul că feed-backul trebuie să devină generator de schimbare 
şi inovare. Pentru anul şcolar 2009-2010 ne propunem ca procesul de formare să sprijine 
cadrele didactice pentru:  

• eficientizarea fluxului de comunicare;  
• formarea si dezvoltarea capacităţii de inovare si atragere de resurse;  
• iniţierea de parteneriate active; 
• orientarea către cooperare;  
• învăţământ centrat pe elev. 
 Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 
Activitatea de formare continuă a fost centrată pe obiective specifice dezvoltării 

competenţelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaţionale, teoretico-
metodologice, practic - acţionale şi constructiv-creatoare. 
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Formele de  realizare a formării continue a cadrelor didactic din unitatea noastră, , 
sunt următoarele: 

 Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 
realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi/sau 
comisii metodice şi în activităţi ale cercului pedagogic; 
 Perfecţionare curentă prin participare la simpozioane, sesiuni de comunicări, 
stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor 
educaţiei, forme de perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecvenţă 
organizate de instituţii de învăţământ superior sau cursuri organizate de societăţi 
ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic; 
 Perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor didactice; 
 Perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani); 
 Perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi/sau străinătate, prin cursuri 
postuniversitare şi doctorate; 
 Programe de conversie profesională. 
Perfecţionarea la nivelul unităţilor de învăţământ trebuie să îndeplinească funcţia 

de reglare-autoreglare a activităţii instructiv–educative, didactice şi extradidactice, de 
dezvoltare profesională personalizată, de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţiu 
de instruire şi situaţii educative, de stimulare a creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor, 
de investigare a activităţii şcolare. 
 

Situaţia statistică a  cadrelor didactice care au   susţinut inspecţii curente şi 
finale pe parcursul      anului  şcolar 2008-2009 

 

 
Inspecţii pentru gradul definitivat: Catrina Ana-Maria 
Inspecţii curente pentru gradul II: Lungan Anca-Mădălina; Oae Marinela. 
Inspecţii curente pentru gradul I: Gună Mihail; Almaş Angelica; Mitruţi Daniel; Coliţă 

Alice; Basandică Adina. 
Inspecţii speciale pentru gradul II: Oae Marinela. 
Inspecţii speciale pentru gradul I: Vlad Gabriel; Coliţă Alice; Mitruţi Paula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecţii 
pentru 
gradul 

definitivat 

Inspecţii 
curente 

pentru gradul 
II 

Inspecţii 
curente 
pentru 
gradul I 

Inspecţii 
speciale 
pentru 

gradul II 

Inspecţii 
speciale 
pentru 
gradul I 

sem. I – 0 
  
sem. II –  1 

sem. I – 2 
 
sem. II –  0 

sem. I – 3 
 
sem. II –  2 

sem. I – 0 
 
sem. II – 1  

sem. I – 0 
 
sem. II –  3 
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1.2.7.    ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
 

Activitatea extracurriculară completează activitatea educativă în afara orelor de 
curs, în timpul liber al elevilor, şi se desfăşoară în şcoală, sau în afara ei. În felul acesta se 
încurajează iniţiativele elevilor şi se facilitează punerea în practică a acestora. De 
asemenea, dă posibilitatea elevilor de a realiza lucruri concrete, de a-şi manifesta 
creativitatea, spiritul organizatoric, da a lua decizii etc. În plus, oferă posibilitatea elevilor 
de a veni în contact cu alţi tineri, cu problemele şi preocupările lor, de a realiza noi 
prietenii, de a lucra în echipă. 

De la începutul anului şcolar s-au desfăşurat o serie de activităţi după cum 
urmează: 

Semestrul I 
 „Lumea circului” spectacol artistic organizat de Primăria Municipiului Craiova 
în perioada 13-24 octombrie 2008. De la Grupul Şcolar „George Bibescu” au 
participat un număr de 20 de elevi.  
  „Balul Bobocilor G.B. 2008” organizat de Consiliul elevilor s-a desfăşurat pe 
30 octombrie 2008 la club Gin-Gin. 
 În cadrul „Festivalului şanselor tale” (5-9 decembrie) Grupul Şcolar „George 
Bibescu” a organizat: 
- Ziua porţilor deschise „Paşi mici către aspiraţii mari” 
- Diseminare de bune practici ”Multimedia în învăţarea ştiinţelor naturii” 
- Curs practic şi simulări video de conducere auto „Micii Schumacher” 
  „Ziua internaţională a copilului” activitate de diseminare în cadrul comisiei 
UNESCO, desfăşurată pe 20 noiembrie 2007. Materiale au fost realizate de elevi 
din clasele a IX-a şi a X-a. 
Responsabil: Comisia UNESCO 
 „1 Decembrie, Ziua Naţională a României” a fost omagiată prin mai multe 
evenimente în ziua de 28 noiembrie 2008: 
- Intonarea Imnului Naţional 
- Împărţirea de cocarde tricolore 
- Concursul „Cât la % eşti român?” 
- Sesiunea de referate şi prezentări PowerPoint „Sunt mândru că sunt român”, cu 
participarea unor elevi şi profesori de la Grupul Şcolar ICM nr. 2 şi de la Grupul 
Şcolar C.D. Neniţescu din Craiova; 
  „1 Decembrie, Ziua Internaţională de luptă împotriva SIDA” în perioada 2-5 
decembrie 2008, s-a desfăşurat campania de informare şi sensibilizare a elevilor 
din Grupul Şcolar „George Bibescu” pe tema HIV-DIDA şi care se înscrie în 
Strategia Naţională de Acţiune Comunitară.: 
- Atelier de lucru – 4 decembrie 
- Realizarea unei fundiţe roşii din corpuri umane – 7 decembrie 
  „Fii şi tu Moş Nicolae” campanie de colectare de alimente şi îmbrăcăminte. În 
ziua de 7 decembrie 2008 un grup de 10 elevi au fost mesagerii şcolii la Clubul 
Copiii Străzii. Campania se înscrie în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară. 
 „Şi eu îl aştept pe Moş Crăciun” activitate, devenită deja tradiţie, prin care 
elevii şi-au propus să aştepte sărbătorile de iarnă prin amenajarea sălilor de clasă, 
colinde etc. 
 „Clubul de vacanţă” are caracter permanent pe perioada vacanţelor şi oferă 
elevilor momente ce recreere şi socializare. Clubul a fost frecventat de elevi în 
vacanţa intersemestrială şi mai puţin în vacanţa de iarnă. 
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 „Aici Radio G.S.B.” activitate cu caracter permanent prin care redactorii 
asigură funcţionarea staţiei radio. 
În cadrul Proiectului  « Călători prin Europa » a fost organizată pe data de 15 
decembrie activitatea cu titlul « Dunărea - fluviu european ». Elevii claselor a X a 
au pregătit, pe baza unei fise de lucru elaborata de doamna profesoara Săndiţă 
Mihaela, câte o fişă de identitate pentru 4 ţări prin care trece Dunărea iar elevii de 
la Liceul de transporturi Auto pentru restul . Elevii au pregătit şi prezentat  un 
material Power Point cu imagini din tarile prin care trece Dunărea. Elevi  care au 
prezentat materialele realizate pe parcursul proiectului sunt : Fustaşu Eugen,clasa 
a X a A, Şerban şi Bogdan, clasa a X a   Un material aparte a prezentat elevul 
Marcu Andrei(a IX a D) despre Delta  « Delta Dunării – o comoară românească de 
interes mondial » La finalul activităţii elevii au completat un chestionar pentru 
evaluarea cunoştinţelor dobândite în cadrul concursului « Ţări dunărene ». Cu 
aceeaşi ocazie a fost inaugurat Cabinetul de geografie al liceului. 
Pe data de 23 ianuarie, in cadrul aceluiaşi proiect, a fost organizata  în cadrul 
liceului nostru activitatea « Doi ani de la integrare »,  cu participarea elevilor de la 
Liceul de Transporturi Auto. Elevii claselor a XII a au pregătit materiale  în Power 
Point cu privire la Instituţiile europene şi o broşură  Ecouri ale integrării 
României in presa.  
Semestrul al II-lea 
 Alegerea Preşedintelui Consiliului elevilor s-a realizat în urma întrunirii 
membrilor Consiliului elevilor din data de 12 februarie 2009. 
 Implementarea proiectului „Informare şi sensibilizare în problematica HIV-
SIDA” iniţiat de Fundaţia „Romanian Children’s Appeal” în colaborare cu Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (februarie-martie 2009). 
 Activităţi în cadrul proiectului „Călători prin Europa”: 
„Bagajul meu de cuvinte” – 25 februarie 2009 
 „Poezie europeană” – 18 martie 2009  
 „Ziua Europei”- 9 MAI 2009 
 Activităţi în cadrul proiectului „Tradiţii şi obiceiuri la români” 
3 martie 2009- "Sărbătorile primăverii"- spectacol folcloric cu invitaţi de la 
Grupul Şcolar „T. Demetrescu” , Grupul Şcolar „A. Macedonski” - Melineşti, CTAM 
„C. Brâncuşi”, Palatul Copiilor Craiova 
 16 mai 2009 - "Sărbători pascale"- masa rotunda interjudeţeană - la CTAM C. 
Brâncuşi. 
 23 mai 2009 - "Cântecele si dansurile Amaradiei" - festival concurs de 
interpretare a creaţiei folclorice, ediţia VI-a, Melineşti la care Formaţia de dansuri 
"Brâuleţul" de la Grupul Şcolar „George Bibescu” a obţinut menţiune. 
 Implementarea proiectului „Promovarea educaţiei juridice şi 
antiinfracţională în licee”, desfăşurat în perioada marţi - mai 2009, iniţiat ISJ 
Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Craiova. Elevii PREDA Ionuţ şi TÎRZIU Mihaela au participat la concursul 
organizat de Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Administrative Craiova pe această 
temă. 
 Implementarea proiectului „Mesajul meu antidrog”, ediţia 2008-2009, 
concursuri cu tema „Deschide ochii” la care Grupul Şcolar G Bibescu a obţinut 
locul al III-lea cu filmul „Aparenţe”, şi locul al III-lea la secţiunea postere. 
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  „Săptămâna Francofoniei” 16 – 23 martie , a cuprins o serie de manifestări 
concretizate în Expoziţie de afişe la Liceul de Artă „Marin Sorescu” şi o masă 
rotundă „Harta Francofoniei. Repere culturale” desfăşurată la Grupul Şcolar 
„George Bibescu”. 
  „Cartea de călătorie” activitate a comisiei UNESCO, 23 aprilie 2009, prin care 
s-a marcat Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului de autor. 
  „Icoana din sufletul meu”, 23 aprilie 2009, concurs de desenat icoane. 
  „Vă cunoaşteţi şcoala?”, 23 aprilie 2009, concurs ocazionat de Zilele şcolii. 
  „Bal mascat – La curtea Prinţului Bibescu”, 23 aprilie 2009, activitate 
organizată de Consiliul elevilor cu ocazia Zilelor şcolii. 
 Campionat de fotbal băieţi şi volei fete ale căror finale s-au desfăşurat în 
zilele de 23 respectiv 24 aprilie 2009. 
  „Matematica distractivă”, prezentări PowerPoint, 24 aprilie 2009. 
 Editarea numărului aniversar al revistei elevilor „Dialog”, cu ocazia Zilelor 
şcolii. 
 “9 MAI- ZIUA EUROPEI” activitate desfăşurată în ziua de 8 mai, care a constat 
în diverse jocuri şi vizionări de imagini. 
 Cercul Pedagogic al Coordonatorilor de proiecte şi programe educative, 
14 mai 2009, cu tema „Violenţa exercitată asupra mediului şcolar. Proiecte 
educative pentru prevenirea şi combaterea violenţei”,  la care au participat şi 
elevi ai şcolii care şi-au prezentat activităţile educative desfăşurate în şcoală pe 
această temă. 
  „Lobby pentru şcoala mea”, 20-21 mai, participare la Târgul ofertei şcolare 
de la Teatrul Naţional din Craiova, organizat de ISJ Dolj şi Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică. 
 “Ziua mondială a mediului înconjurător” a fost marcată pe 5iunie printr-o 
serie de activităţi reunite sub titlul “poluarea mediului înconjurător problema întregii 
planete”: 
-  Detectivii ecologici, activitate practică în curtea şcolii şi în împrejurimile şcolii; 
- Sesiune de referate tematice; 
- Masă rotundă „Efectele activităţii antropice asupra mediului înconjurător” 

 

1.3. PRIORITĂŢI  NAŢIONALE 
 

Prin strategia de reformă a învăţământului preuniversitar Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a prevăzut ca durata învăţământului obligatoriu să fie de 10 ani.  

Legea Educaţiei Naţionale prevede pentru filiera tehnologică organizarea pe 
calificări profesionale din cadrul Registrului Naţional al Calificărilor stabilite de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Clasele a IX-a şi a X-a din cadrul filierei tehnologice a liceului reprezintă 
învăţământ profesional. Învăţământul profesional este învăţământ pentru profesionalizare. 

Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice, care au finalizat un stagiu de 
pregătire practică, pot susţine examen de certificare a calificării profesionale, 
corespunzător nivelului de referinţă 3 EQF. 

Învăţământul profesional şi tehnic este format din: învăţământ profesional, liceu 
tehnologic şi învăţământ postliceal. 
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Oferta politică în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective 
majore:  

 acces egal şi sporit la educaţie;  
 calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; 
 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  
 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;  
 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe 
termen lung;  
 reconstrucţia învăţământului în mediul rural;  
 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;  
 compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea 
din ultimii ani;  
 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. 
 

 
 

1.4. PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ŞI ŢINTE REGIONALE ŞI 
LOCALE 

 
La orizontul anului 2013 au fost identificate următoarele obiective şi acţiuni la nivel 

local: 
Obiectivul general 
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul 

creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Obiective specifice: 
1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 
2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 
3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea 
abandonului şcolar 
4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 
5. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în 
domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 
Măsuri: 
1.1. Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor prin restructurarea 
reţelei şcolare 
1.2.  Elaborarea de programe de perfecţionare şi formare profesională pentru 
cadrele didactice din TVET în sectoarele economice prioritare şi pentru noile 
tehnologii –finanţabil prin POSDRU 

 2.1. Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi 
3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu 
echipamente didactice/şcolare şi IT 
3.2. Sprijinirea dezvoltării „campusurilor educaţionale” 
3.3. Extinderea accesului la formarea continuă finanţabil prin POS DRU 
3.4. Dezvoltarea învăţământului la distanţă 
3.5. Introducerea şi extinderea şcolilor cu internat săptămânal, ca formă de 
asistenţă a familiilor defavorizate sau aflate în dificultate-finanţabil prin POSDRU 
3.6. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET  a tinerilor de 
etnie romă –finanţabil prin POS DRU 
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4.1. Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei 
educaţionale la specificul pieţei muncii 
5.1. Scăderea ratei şomajului în rândul absolvenţilor din sistemul TVET 
5.2. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor din judeţul Dolj    
6.1 Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică la nivel european 
6.2 Dezvoltarea de programe comune de educaţie inclusivă prin formare iniţială şi 
continuă - finanţabil prin FSE 
6.3 Transfer de expertiză cu şcolile din  statele membre din UE   
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PARTEA A 2-a – ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1.  ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL EXTERN 
 
2.1.1. ASPECTE DEMOGRAFICE 

             
La 1 iulie 2006, populaţia judeţului Dolj se ridica la 715.989 locuitori, înregistrând 

cel de-al şaisprezecelea an de scădere constantă din anul 1990, atunci când populaţia era 
de 776.161 locuitori (o scădere totală de circa 8%). Din anul 1990, populaţia a scăzut cu o 
rată medie de 0,5%, scăderile cele mai relevante înregistrându-se în anii 1992 şi 2002 (-
1,66% şi -1,57%, respectiv). De asemenea, densitatea populaţiei a scăzut de la 104,68 
locuitori/km2 în 1990 la 96,57 locuitori/km2 în 2006, fiind însă mai ridicată decât media 
înregistrată în cadrul Regiunii Sud - Vest Oltenia (78,52 locuitori/km2, în acelaşi an), în 
principal datorită prezenţei municipiului Craiova în judeţ.   

Datele cele mai relevante privind evoluţia indicatorilor demografici începând cu 
anul 1990, care pun în evidenţă ceea ce ar putea fi cauza principală a scăderii populaţiei 
în timpul aceleiaşi perioade, se referă la valoarea ratei de natalitate, în scădere cu 3,9 
puncte procentuale, de la 12,6% în 1990 la 9,1% în 2005 şi 8,7% în 2006. Comparaţia 
între datele judeţului Dolj şi cele înregistrate la nivel naţional arată faptul că rata de 
natalitate în judeţul Dolj continuă să se menţină sub media naţională (13,6% în 1990 şi 
10,2% în 2005) şi a scăzut mai repede decât în restul ţării (cu 0,1% mai mult în perioada 
1990-2005). Pe de altă parte, rata globală de mortalitate a crescut cu 1,6 puncte 
procentuale, de la 12,3% (1990) la 13,9% (2006) şi, din 1990, aceasta a fost aproape 
întotdeauna cu 2 procente mai ridicată decât valoarea înregistrată la nivel naţional: de 
pildă, în anul 2005, rata de mortalitate a fost de 14,2% în judeţul Dolj şi 12,1% la nivel 
naţional (10,6% în 1990). În perioada de referinţă, rata de mortalitate infantilă în judeţul 
Dolj s-a redus aproape la jumătate şi a ajuns la 14,3% în  2006. Totuşi, evoluţia acestui 
indicator din anul 1990 nu a fost constantă şi a oscilat între valorile maxime de 27,8% 
(1990) şi 27% (1994) şi valorile minime de 13% (2001) şi 13,7% (2005), în timp ce la nivel 
naţional, acelaşi indicator a scăzut în mod constant din anul 1996 (atunci când a fost de 
22,3%) la valoarea minimă de 15% în 2005. 
 

2.1.2. PROIECŢII INS PENTRU 2003-2025 (VARIANTA MEDIE) - 
EVOLUŢIA POPULAŢIEI PROIECTATE (MII PERSOANE)  

 
Prognoza evoluţiei demografice indică (într-o variantă medie) o reducere a 

populaţiei României faţă de 2005 cu 918,1 mii locuitori până în 2015 (- 4,2%), respectiv cu 
2.371,3 mii loc. până în 2025 (-11%).  

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, la nivel naţional cea mai accentuată 
scădere se proiectează în grupa 0-14 ani, cu 11,9% (-407,9 mii pers.) până în 2015, 
respectiv cu 26,8% (-920,7 mii pers.) până în 2025. În schimb, va creşte numărul 
persoanelor în vârstă (peste 65 ani). 

 În perioada de tranziţie populaţia judeţului Dolj a scăzut an de an datorită atât 
sporului natural negativ cât şi migraţiei externe, tendinţa manifestându-se cu o intensitate 
mai mare pentru populaţia masculină. 
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Evoluţia populaţiei evidenţiază, de asemenea, proporţia majoritară a femeilor, cu o 
uşoară tendinţă de creştere a ponderii lor în totalul populaţiei. La 1 iulie 2006, populaţia 
judeţului Dolj a fost de 715989 locuitori din care 348069 bărbaţi (48,6%) şi 367920 femei 
(51,4%).   

Populaţia la 1 iulie 2006 a scăzut faţă de anul 2005 cu 2885 persoane, cu 
diferenţieri semnificative pe sexe: 1255 persoane la femei şi 1630 persoane la bărbaţi. Ca 
urmare, densitatea populaţiei la 1 iulie 2006 a fost la 96,6 locuitori/km2.  

În anul 2006, la 1000 persoane de sex masculin reveneau 1057 persoane de sex 
feminin. La nivelul grupelor mari de vârstă, modificările structurale survenite sunt 
caracterizate de scăderea numărului şi ponderii persoanelor tinere sub 15 ani, 
concomitent cu creşterea numărului şi proporţiei populaţiei de 60 ani şi peste.  

Din analiza comparativă a populaţiei şcolare din grupa de vârstă 15 –19 ani a 
rezultat că în anul 2012 faţă de anul 2002 populaţia şcolară va scădea cu 14251 elevi. 
Aceasta reprezintă o scădere de 508 clase (cu 28 de elevi) şi o scădere cu 27,68% a 
populaţiei şcolare din licee şi S.A.M. ceea ce va determina o scădere cu 12% a gradului 
de ocupare în învăţământ. 

Din analiza evoluţiei populaţiei judeţului Dolj actuală şi proiectată, pe grupe mari 
de vârstă pentru perioada 2003-2025, putem observa următoarele aspecte cu implicaţii 
asupra sistemului TVET: 

 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a 
populaţiei determină reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar 
putea avea următoarele implicaţii: 
- reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe 
piaţa muncii, având totodată în vedere servicii de orientare şi consiliere, excedent 
de cadre didactice, abordarea unor nevoi educaţionale specifice. 
- dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării 
resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) 
prin retragerea din activitate mai târziu şi progresiv. 
 Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului Dolj cât şi în 
mediul rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 
  Procentul ridicat de populaţie rromă din judeţ necesită intensificarea 
măsurilor pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru 
grupurile dezavantajate, ca şi înfiinţarea de clase TVET pentru calificări specifice 
 Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert 
de descreştere înregistrând populaţia de vârstă şcolară are implicaţii directe şi 
imediate asupra reţelei şcolare, impunându-se restructurarea acesteia şi corelarea 
ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.  

Evoluţia populaţiei şcolare din regiunea SV 

Evolutia populatiei scolare proiectate pentru perioada 
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Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova are în vedere elaborarea de politici şi 
proceduri care să îi asigure populaţia şcolară, având în vedere că la nivelul judeţului 
tendinţa de scădere a acesteia se menţine pentru perioada proiectată (2003-2025).  
 

2.1.3.    PIAŢA MUNCII 
 

Piaţa muncii din regiunea Sud - Vest Oltenia reflectă în mare tendinţele de la nivel 
naţional. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au 
dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la 
cerinţele pieţei. 

Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează 
două serii de date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă 
în Gospodării (AMIGO). BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare 
naţional, regional şi judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între 
regiunile de dezvoltare şi  comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 

O abordare cuprinzătoare a analizelor de piaţă a muncii pentru scopurile planificării 
strategice în învăţământul profesional şi tehnic include: 

 Analiza principalilor indicatori oferiţi de sursele statistice oficiale pentru piaţa muncii, 
alături de principalii indicatori care definesc contextul demografic şi economic  

 Analiza indicatorilor relevanţi din surse administrative privind evoluţia comparativă, 
pe ocupaţii, a locurilor de muncă vacante şi a numărului de şomeri  

 Analiza datelor oferite de anchetele în întreprinderi 
 Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali  

 

2.1.3.1. RESURSE UMANE, FORŢA DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL ÎN 
JUDEŢUL DOLJ 

Analiza SWOT 
conform Proiectului “Elaborarea strategiei Consiliului Judeţean Dolj 

de dezvoltare economico-socială 2007-2013” 
martie 2008 

 
Puncte tari Puncte slabe 
T1. Rată scăzută a şomajului. 
T2. Performanţa ratei globale de 
activitate a populaţiei relativ bună. 
T3. Rată de ocupare relativ pozitivă - în 
mod special rata de ocupare a femeilor. 
T4.Existenţa resurselor umane cu nivel 
mediu şi ridicat de educaţie, în special în 
zonele urbane. 
T5. Existenţa centrelor pentru formare 
profesională a adulţilor 

S1. Scăderea treptată a ratei globale de 
activitate a forţei de muncă. 
S2. Procent neobişnuit de ridicat a 
persoanelor cu vârstă de muncă cu 
incapacitate de lucru permanentă. 
S3. Scăderea continuă a ratei de 
ocupare. 
S4. Creşterea ratei de dependenţă. 
 

Elemente doveditoare 
T1. Rata şomajului în 2005 a fost de 
6,3%, un fapt pozitiv comparativ cu 
nivelul naţional (7,2%) şi regional (6,6%). 
T2. În 2005, rata globală de activitate a 
populaţiei a fost de 39,6%, depăşind 
nivelul naţional precum şi nivelul regional. 

S1. În 2001-2005, rata de activitate a 
forţei de muncă a scăzut de la 44,6% la 
39,6%. 
S2. 30,9 mii de persoane în vârstă de 
muncă care reprezintă 7% din populaţia 
în vârstă de muncă, a judeţului, au 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

26 

T3. În 2005, rata de ocupare a fost de 
60,6%, mai mare decât cea la nivel 
naţional (57,7%) şi regional (60,1%). 
Rata de ocupare a femeilor a fost cu 10,4 
procente mai mare decât cea la nivel 
naţional. 
T4. Universitatea Craiova şi structura de 
învăţământ liceal garantează un număr 
remarcabil de resurse umane cu nivel 
relativ înalt de pregătire. 

incapacitate de lucru permanentă.  
S3. În 2003-2005, rata de ocupare a 
trecut de la 63,2 % la 60,6%. 
S4. Rata de dependenţă economică a 
crescut de la 58,1% în 2002 până la 
63,1% în 2005. 
 

Ameninţări Oportunităţi 
Creşterea rapidă a numărului populaţiei 
inactive. 
 
Scăderea veniturilor şi creşterea 
populaţiei afectate de sărăcie. 
 

Creşterea posibilităţilor oferite 
persoanelor în vârstă  de a reintra în 
piaţa muncii prin acţiuni dirijate şi 
finanţate de Uniunea Europeană. 
Promovarea activităţilor de calificare-
recalificare pentru a facilita intrarea şi 
mobilitatea pe piaţa muncii, prin 
intervenţii adecvate cu sprijinul Fondului 
Social European. 
 
Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi 
oportunităţi pentru crearea de noi locuri 
de muncă 

 
 

2.1.4. CONCLUZII GENERALE RELIEFATE DIN ANALIZELE 
INCLUSE ÎN PRAI  ŞI  PLAI  

 
 Având în vedere dinamica pieţei muncii se impune: adaptarea sistemului 
educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii; oferirea de 
servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile prioritare de dezvoltare; 
recalificarea excedentului de cadre didactice pentru vechile calificări; abordarea 
unor nevoi educaţionale specifice ( spre exemplu nevoia de personal calificat în 
asistenţa socială şi medicală;  
 Din cauza procentului ridicat de populaţie rurală în judeţul Dolj, se impune 
acordarea unei atenţii sporite pentru a asigura accesul populaţiei din mediul rural 
la Învăţământul Profesional şi Tehnic în condiţii optime, precum şi o multitudine de 
opţiuni în vederea angajării lor ulterioare în agricultură, prelucrarea produselor 
agricole, silvic şi prelucrarea lemnului, comerţ, agroturism etc.  
 Asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine este necesară având în 
vedere ponderea populaţiei feminine din totalul şomerilor, rata de ocupare fiind 
semnificativ mai mică decât cea a populaţiei masculine. 
 Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi 
 Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în 
special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc 
de muncă după absolvirea şcolii. 
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 Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de 
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-
profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar 
Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia 
cererii şi ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 
 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate 
nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi 
nevoile de calificare 
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, 
nevoile în creştere în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu 
potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile 
tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. 
Recomandări sistemului ÎPT 
 Restructurarea reţelei şcolare în funcţie de populaţia şcolară pe zone ale 
judeţelor regiunii şi pe mediile de rezidenţă al absolvenţilor de gimnaziu 
 Analiza gradului de cuprindere a absolvenţilor de gimnaziu care sunt din mediul 
rural 
 Elaborarea de către ISJ a unei strategii de menţinere în sistemul educaţional, 
până la obţinerea unui certificat de competenţe, a absolvenţilor de gimnaziu din 
mediul rural, având în vedere gradul de sărăcie al regiunii Sud Vest Oltenia  

 
 

2.2. ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL INTERN 
(AUTOEVALUAREA) 

 

COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE 
INTERNĂ 
 
Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2004 - 2009 este 

prezentat în Anexa 1 . Pierderile pe cohortă se regăsesc în Anexa 2.2 (Pierderi cohortă).  
Rata de succes în perioada 2008-2009 este prezentate în Anexa 2.5 (Rata de 

promovare). 

 
2.2.1. PREDARE – ÎNVĂŢARE 

 
Grupul Şcolar ”George Bibescu” Craiova a implementat cu succes principiul 5 al 

calităţii Predarea şi învăţarea şi a fost evaluată extern de către ISJ Dolj în anul 2009, iar în 
anii şcolari 2006 – 2010 a implementat şi realizat raportul de autoevaluare pentru cele 8 
principii ale calităţii, fiind evaluată extern de către ISJ Dolj. 

Deviza şcolii noastre este formarea complexă a elevului în vederea unei integrări 
sociale rapide şi adaptării la o societate dinamică, de tip european.  

În sprijinul celor susţinute mai sus prezentăm extras din raportul de inspecţie al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj: 
 tuturor elevilor le sunt puse la dispoziţie informaţii privind: profilul şi calificările obţinute 
în urma absolvirii claselor a IX-a şi a X-a SAM, anului de completare, claselor a XII-a şi a 
XIII-a pe ruta progresivă, cât şi în urma absolvirii ciclurilor liceului. 
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 elevii primesc îndrumări privind problemele personale sau profesionale de la profesorii 
diriginţi, profesorii clasei, consilierul şcolar, medicul şcolar. Deşi sprijinul este acordat 
permanent, elevii îl solicită mai ales în preajma evaluărilor sumative sau a examenelor. 
 nevoia de informaţii a elevilor este satisfăcută de fondul de carte al bibliotecii şi accesul 
la Internet. Aceste informaţii sunt solicitate mai ales pentru realizarea proiectelor (aprox. 
30 pe zi). 
 elevii pot să-şi schimbe calificarea după clasa a X-a, după preferinţele şi nivelul lor de 
pregătire. Elevii altor şcoli care solicită transfer la liceu sunt sprijiniţi pentru susţinerea 
examenelor de diferenţă prin programele de examen, manuale şi consultaţii. 
 elevii claselor de început au fost evaluaţi prin teste predictive, la nivel de catedră, în 
scopul stabilirii punctului de referinţă al performanţei obţinute în şcoală, al nivelului de 
cunoştinţe şi a nevoilor individuale. 
 sunt determinate stilurile de învăţare de către profesorii diriginţi în scopul planificării 
programului de învăţare adecvat nevoilor elevilor. 
 cadrele didactice cunosc principiile învăţării centrate pe elev şi le aplică în cadrul 
lecţiilor. 
 se aplică o gamă variată de strategii de predare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
individuale de formare. 
 datorită desfăşurării orelor de instruire la agenţii economici se aplică de foarte multe ori 
învăţarea în diferite contexte. 
 profesorii sunt conştienţi că feedback-ul pozitiv reprezintă o motivaţie pentru învăţare şi 
consilierea fiecărui elev în legătură cu lacunele în cunoştinţe şi programul individual de 
recuperare constituie succesul acţiunilor sale viitoare de învăţare. 
 pentru ca elevii să îşi însuşească competenţele, profesorii utilizează mijloace alternative 
de evaluare care răspund  cerinţelor individuale de învăţare. În acest fel se acoperă o 
parte din lipsurile în învăţare. 
 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează mai ales la obiectele la 
care se lucrează cu fişe individuale de recuperare 
 elevii sunt implicaţi în programe de iniţiere în diferite domenii (sanitar, rutier, sportiv şi 
informatică) prin activităţi extraşcolare pentru învăţare în diferite contexte. 
 elevii aleg programe suplimentare de învăţare asigurate prin CDŞ- uri şi CDL- uri  
 sunt oferite consultaţii elevilor la nivel de catedră pe discipline şi la nivel de şcoală cu 
elevii performanţi cât şi pentru realizarea progresului şcolar 

Dovezi în sprijinul aprecierii 
-  fişă de înscriere în clasa a IX-a, fişe de înscriere în ciclul superior al liceului şi 

anul de completare, fişă pentru înscriere în clasa a XII-a liceu rută progresivă, fişă de 
alegere a CDS - ului, oferta educaţională, pliante de prezentare a şcolii, fluturaşi, materiale 
de  prezentare a şcolii realizate de către elevi, site-ul şcolii, „Ziua porţilor deschise”, 
activitatea comisiei de promovare a imaginii şcolii, articole din presa locală, pagini 
dedicate în broşurile editate de Inspectoratul Şcolar ( „Admitere 2009”) emisiuni televizate, 
prezentări electronice susţinute la „Târgul de ofertă educaţională”, activităţi  în cadrul  
,,Zilelor şcolii”, grafic de consultaţii şi îndrumare proiect, dosar cabinet consiliere, tematici 
ore de dirigenţie, teste şi chestionare privind nevoi de învăţare, fişe de bibliotecă, fişele 
ajutorului programator, întâlniri şi vizite de prezentare a  ofertelor instituţiilor de învăţământ 
superior, postliceal, militar (pliante promoţionale, evidenţa întâlnirilor ) 

- teste clasa a IX-a, catalogul examenelor de diferenţă, cereri de înscriere, planul 
de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2009–2010, procese-verbale ale şedinţelor de 
analiză şi aprobare (plan, transferuri, oferte de opţionale ş.a.) din Consiliul de 
Administraţie şi Consiliul Profesoral 
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- programe de diferenţe şi manuale, grafic de consultaţii, cataloage de examen, 
statistici, deciziile de numire a comisiilor pentru înscrierea la examenele de diferenţe sau/şi 
echivalare; întâlniri, cu caracter de orientare şi consiliere şcolară, între diriginţi, Consilierul 
educativ sau/şi directorii, psihologul şcolii şi elevii aflaţi în situaţii deosebite (corigenţă, 
repetenţie, dificultăţi majore de integrare în colectiv, amânare medicală, abandon şcolar, 
exmatriculare,  ş.a.), eventual împreună cu familiile lor (procese verbale, rapoarte de 
activitate, rezultatele şcolare, studii de caz); planificări şi rapoarte ale întâlnirilor de 
consiliere 

 - teste predictive, chestionare pentru determinarea stilurilor de învăţare şi pentru 
determinarea elevilor cu CES, analize ale sondajelor de opinie şi rezultatelor 
chestionarelor aplicate, analiza testelor iniţiale – procese-verbale ale şedinţelor de 
catedre, materiale de analiză, procese-verbale de şedinţe ale Consiliului de Administraţie, 
Consiliului Profesoral Comisiilor metodice în care s-au discutat rezultatele testărilor iniţiale 

- portofoliu profesor, portofoliu elev, fişe de lucru, materiale de învăţare, planificări 
calendaristice – pe discipline/module,proiectele unităţilor de învăţare, fişe de evidenţă a 
progreselor înregistrate de elevi de la o evaluare la alta, medii semestriale şi anuale, 
rezultate la evaluări sumative şi la examene finale, analize ale rezultatelor obţinute, 
procese-verbale ale şedinţelor tematice în catedre, cu părinţii etc., fişe de evaluare a 
progreselor şcolare şi comportamentale ale elevilor, înainte şi pe parcursul implementării 
metodelor active de învăţare, centrate pe elev şi pe nevoile sale, realizări şi finalizări ale 
proiectelor 

 
 

2.2.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 
 

Prin programul PHARE RO 9045 şi prin activităţile de autofinanţare, Grupul Şcolar 
”George Bibescu” dispune de dotare satisfăcătoare în majoritatea laboratoarelor şi 
atelierelor şcolii. 

Şcoala noastră dispune de:  
 3 laboratoare de informatică 
 1 laborator de fizică 
 1 laborator de chimie 
 1 laborator de biologie 
 8 cabinete: 

- SMT, 
- Desen, 
- Mecanică auto, 
- Legislaţie rutieră, 
- Electric, 
- Multifuncţional 
- Laborator pentru controlul 
         automat al proceselor tehnologice (APCL) 

 8 ateliere şcoală 
 bibliotecă 
 18 săli de clasă 
 1 sală de sport 
 1 sală de gimnastică 
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 1 cabinet de consiliere şi orientare profesională. Şcoala are un psiholog care 
colaborează cu diriginţii. 
Pentru a folosi mai eficient aceste resurse este necesară: 
- realizarea de materiale didactice diversificate (broşuri, teste, materiale 

audiovizuale); 
- adaptarea activităţii didactice de consiliere şi orientare profesională la condiţiile 

concrete existente în şcoală (meserii pregătite, caracteristici ale grupurilor de elevi, bază 
materială);  

- dotarea cabinetului de Consiliere şi orientare cu mijloace multimedia. 
 

2.2.3. RESURSE FIZICE ŞI UMANE  
 

Unitatea şcolară beneficiază de un corp profesoral bine pregătit, închegat şi 
preocupat de  dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui cursant, formarea  
competenţele necesare pentru o participare susţinută la dezvoltarea societăţii cunoaşterii 
şi în România. 

 
Structura personalului şcolii în anul şcolar 2008 - 2009  a fost: 
Nr. total cadre didactice: 74 
din care: 
- titulari: 63  
- calificaţi: 74  (nr.) = 100% 
Grade didactice: 
-    Cadre didactice debutante: 5 (număr) = 6,75 % din total 
-    Cadre didactice cu examen de definitivat: 11 (număr) = 14,86 % din total  
-    Cadre didactice cu gradul didactic al II-lea: 11 (număr) = 14,86 % din total 
-    Cadre didactice cu gradul didactic I: 47 (număr) = 63,51 % din total 
-    Cadre didactice cu doctorat: 3(număr)=4,05% din total 
Didactic auxiliar - 8 
Nedidactic – 16 

 

2.2.4. ANALIZA CAUZELOR ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI 
ŞCOLAR 

 
Au fost dezbătute pe larg cauzele absenteismului şi insuccesului şcolar şi au fost 

stabilite măsuri ameliorative, avându-se în vedere variabilitatea cazuisticii investigate, 
dinamica personalităţii tânărului, precum şi evenimentele aleatoare ce pot perturba traseul 
normal de evoluţie a acestuia. 

S-au desfăşurat acţiuni de control privind starea disciplinară a elevilor, modul în 
care se asigură protecţia tinerilor împotriva unor epidemii şi a unor potenţiale pericole 
rezultând din nerespectarea normelor de protecţia muncii, a prevederilor ROI, etc. În 
aceste din urmă cazuri a fost solicitat sprijinul instituţiilor abilitate, respectiv Cabinetul 
medical, Inspectoratul pentru protecţia muncii, Poliţia de proximitate, Jandarmeria,etc. 

Din situaţia statistică în ceea ce priveşte numărul total de absenţe în raport cu anii 
anteriori se observă o creştere a numărului total de absenţe şi deci a numărului de 
absenţe pe elev. O cauză majoră este cea de ordin social economic, domiciliul în altă 
localitate,  familii destrămate şi lipsa interesului multor părinţi pentru activitatea 
desfăşurată de copii lor la şcoală. 
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Faţă de aceste aspecte considerăm că, la nivelul şcolii, este necesar să se trateze 
problemele educative cu maximă responsabilitate, optimizându-se relaţia cu părinţii şi cu 
alţi parteneri sociali, în vederea reducerii absenteismului şcolar şi a eliminării totale a 
cazurilor de încălcare a prevederilor regulamentului de ordine interioară. 

Cauzele abandonului şcolar:  
• Lipsa de interes a elevilor şi lipsa de supraveghere ( părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate ); 
• Plecarea în străinătate a tinerilor însoţind părinţii plecaţi la muncă;  
• Familii dezorganizate/ incomplete/refăcute ce nu oferă cadrul afectiv necesar unei 

bune educaţii;  
 • Situaţie familială dificilă din punct de vedere financiar / familie numeroasă (lipsa 

veniturilor în cadrul familiilor cu unul sau ambii părinţi şomeri);  
• Repetenţia (induce sentimente de frustrare şi inferioritate);  
• Alte situaţii: caz de boală, părăsirea domiciliului/vagabondaj, refuzul părinţilor de 

a-şi trimite copii la şcoală, angajarea temporară, părinţi bolnavi/ alcoolici, copii orfani, etc..  
Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, 
precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală poate 
reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem 
de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat până la abandonul şcolar.  

Măsuri pentru reducerea abandonului şcolar  
• Acţiuni comune ale unităţii şcolare cu autorităţile locale în vederea consilierii 

părinţilor şi elevilor privind obligativitatea învăţământului de 10 clase;  
• Îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev în scopul motivării celor din urmă pentru 

educaţie şi instruire;  
• Organizarea unor activităţi extracurriculare stimulative şi motivante;  
• Intensificarea legăturii şcoală - familie în scopul urmăririi evoluţiei elevilor în planul 

educaţiei şi instruirii;  
•  Acordarea de asistenţă psihopedagogică în situaţii de inadaptare şcolară sau 

eşec şcolar prin formarea unei imagini de sine pozitive şi prin valorizarea potenţialului de 
învăţare. Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice pentru o mai bună cunoaştere a 
copiilor, în vederea integrării optime în mediul şcolar şi social.  

Deosebit de utilă, în acest context, este extinderea programelor sociale din 
domeniu: acordarea burselor de ajutor social; programul guvernamental "Bani de liceu"; 
acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare. 
 

2.2.5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ 
ELEVILOR 

 
Consilierea şi orientare profesională a elevilor beneficiază de următoarele resurse:  
 Cadre didactice cu o  bună pregătire în domeniu 
 Toţi diriginţii au urmat cursuri de formare în domeniul consilierii şi orientării 
profesionale 
 Derularea la nivelul şcolii a unor programe de consiliere şi orientare 
profesională : 

 Cariera mea 
 Întărirea coeziunii colectivului de elevi 
 Informaţia şi cariera 
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Orientarea profesională a elevilor este în atenţia tuturor cadrelor didactice din 
şcoala noastră. În acest sens, la toate clasele terminale au fost aplicate teste de interese 
şi aptitudini care îi ghidează pe elevi în alegerea profesiei; rezultatele obţinute au fost 
consemnate în fişa  psihopedagogică de către fiecare diriginte.  

Totodată li s-a prezentat elevilor mapa cu profilurile ocupaţionale, acestea 
cuprinzând informaţii detaliate despre fiecare calificare profesională sau profesie în parte, 
respectiv  descrierea ocupaţiei şi conţinutul muncii, echipamente şi instrumentele de lucru, 
atribuţiile şi responsabilităţile, programul de lucru, mediul de activitate, situaţiile de risc, 
cerinţele medicale şi psihice impuse de profesie, cerinţele de educaţie şi pregătire 
profesională, dinamica ocupaţiei pe piaţa muncii şi informaţii suplimentare cu privire la 
locurile unde se mai pot documenta în privinţa profesiei alese. 

Şi în cadrul orelor de dirigenţie elevii au fost pregătiţi  pentru a fi capabili să-şi 
elaboreze într-un mod adecvat un CV, o scrisoare de prezentare, de intenţie sau 
mulţumire, să cunoască modalitatea cea mai pertinentă de susţinere a unui interviu, 
precum şi tehnicile de evitare a întrebărilor de tip capcană adresate de intervievator. 
 

2.2.6. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 
 

La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră urmăreşte Strategia de 
Dezvoltare a Judeţului Dolj în scopul corelării calificărilor cu nevoile reale ale pieţei muncii 
pe termen mediu şi lung. Au fost alese calificări profesionale necesare în domeniile cu 
dinamică constantă sau pozitivă.   

Activitatea se desfăşoară în concordanţă cu noile cerinţe care au ca scop 
asigurarea dobândirii de către elevi de competenţe şi abilităţi specifice exercitării 
specializărilor pentru care se pregătesc. 

  Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice 
conform programelor şcolare. Au fost promovate strategii didactice active care să ducă la 
o mai mare eficienţă a actului educativ plasând elevul în centrul procesului instructiv 
educativ  şi o abordare multidisciplinară  în măsură să asigure realizarea unor conexiuni 
între diferitele discipline ale ariei curriculare.  

Curriculum-ul de Dezvoltare Locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între 
şcoală, comunitatea locală şi agenţi economici. Scopul Curriculum-ului de Dezvoltare 
Locală este : 

- întâmpinarea nevoilor locale şi a intereselor elevilor prin diversificarea şi 
personalizarea parcursurilor de formare. 
- lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie alături de 
competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea 
critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial; 
- dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii 
pornind de la formarea profesională într-o calificare ; 
- promovarea unor valori democratice în curriculum care să le permită viitorilor 
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. 
S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi 

partenerii sociali (agenţi economici). Având ca document de pornire standardele de 
pregătire profesională  pentru domeniile pe care le avem incluse în planul de învăţământ, 
s-a stabilit să se studieze în cadrul curriculum-ului de dezvoltare locală următoarele 
module: Elaborarea semifabricatelor (clasa a X-a), Soluţii creative pentru probleme 
diverse (clasa a IX –a, profil electric). 
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2.2.7. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 
 

Grupul Şcolar „George Bibescu” are o colaborare eficientă în cadrul 
parteneriatelor prin respectarea angajamentelor şi implicarea partenerilor. Parteneriatul 
între şcoală şi agenţii economici are ca scop principal desfăşurarea instruirii practice de 
către elevi în vederea dezvoltării competenţelor profesionale specifice şi evaluarea 
acestora. 

Un număr însemnat de cadre didactice ale şcolii noastre au beneficiat de formările 
continue organizate de către Casa Corpului Didactic iar în calitate de furnizori de formare 
continuă pentru cadre didactice pe plan local şi judeţean s-au desfăşurat cursuri de 
formare care să sprijine reformele din învăţământul profesional 

 Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor (agenţii economici) porneşte de 
la interesele reciproce  şi independente ale profesorilor, angajatorilor şi agenţilor 
economici.  

Parteneriatul educaţional s-a concretizat prin următoarele activităţi: 
 Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de 

satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile; 
 Elaborarea planurilor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea 

nevoilor proprii şi ale comunităţii locale; 
 Informarea tuturor categoriilor şi a organizaţiilor interesate în legătură cu 

activitatea unităţii noastre şi cu programele naţionale de reformă în curs; 
 Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce priveşte, repartizarea şi utilizarea 

fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii noastre; 
 Stabilirea legăturilor cu agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de 

cultură, biserica şi alte instituţii interesate pt. adecvarea ofertei educaţionale la cererea 
concretă; 

 Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi corpul 
gardienilor publici în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor pt. prevenirea 
delicvenţei juvenile; 

 Oferirea cadrului logistic pt. programele şi activităţile comunitare; 
Implicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea 

problemelor unităţii şcolare. 
 

COLABORAREA CU PĂRINŢII. IMPLICAREA ÎN VIAŢA ŞCOLII 
 
Comitetul reprezentativ al părinţilor, în strânsă colaborare cu conducerea şcolii, cu 

diriginţii claselor, au urmărit şi au realizat: 
 Îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie prin implicarea părinţilor în activităţi 

organizate la nivelul claselor în scopul ameliorării stării disciplinare şi frecvenţei elevilor; 
 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, fapt demonstrat şi prin rezultatele 

obţinute la examenele de final de ciclu şi numeroasele premii şi menţiuni obţinute la 
Concursurile /Olimpiadele şcolare, faza judeţeană/naţională. Hotărârea Comitetului 
reprezentativ al părinţilor de a premia elevii laureaţi ai acestor concursuri a constituit o 
motivaţie în plus pentru performanţă la nivel naţional (Locul I la Concursul profesional, 
calificarea Mecanic auto-elevul Petrişor David Petre); 
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 Organizarea unor acţiuni extracurriculare, de mare amploare apreciate la nivel 
judeţean şi chiar naţional, cum a fi: „Săptămâna mediului”, „Balul bobocilor”, activităţi 
sportive ocazionate de Cupa „Pro-Bibescu”la fotbal, excursii, finalizarea proiectului „Cele 3 
Mări”, demararea proiectului MONDIALOGO, proiecte cuprinse în calendarul Comisiei 
Naţionale UNESCO; 

 Colaborarea Comitetului reprezentativ al părinţilor cu şcoala s-a materializat şi 
prin sprijinirea demersului şcolii pentru întreţinerea şi îmbogăţirea bazei didactico-
materiale a şcolii, în acest sens procurându-se mobilier şcolar, tehnică de calcul, soft 
educaţional.  
 

COLABORAREA CU CONSILIUL LOCAL. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR – 
CADRU DE COLABORARE 
 
Legătura dintre şcoală şi întreaga comunitate nu poate fi privită altfel, decât sub 

forma unui parteneriat stabil şi eficient.  
La nivelul unităţii noastre este creat acest parteneriat cu administraţia locală si 

toate instituţiile statului. 
Acesta este concretizat în acţiuni comune sub forma unor programe, proiecte, 

unele urmărind dezvoltarea bazei materiale, altele având caracter social sau educativ.  
Relaţiile cu ceilalţi factori (bisericile, societatea civilă etc.) sunt bune, la fel si cu 

agenţii economici, cu care şcoala desfăşoară activităţi în cadrul procesului de învăţământ, 
dar şi educative, în parteneriat.  

Şcoala este sensibilă la problemele sociale ale comunităţii şi sprijină, în general, 
prin acţiuni persoane ce sunt in nevoie: organizează acţiuni de voluntariat în sprijinul 
copiilor abandonaţi şi cu dizabilităţi (centre de plasament), etc.  

Elevii şi profesorii din unitatea noastră sunt implicaţi în viaţa culturală a Craiovei , 
precum si în acţiuni de protecţie a mediului, acestea fiind evidenţiate la activitatea 
Comisiei metodice de fizică – chimie - biologie. 

 Trebuie evidenţiat şi faptul că echipa managerială a stabilit o relaţie specială şi de 
foarte bună calitate cu reprezentanţii autorităţilor locale, care a dus la asigurarea: 
funcţionalităţii patrimoniului unităţii de învăţământ, întreţinerea şi modernizarea bazei 
materiale, conform Hotărârile de Guvern pentru alocarea fondurilor de reparaţii şi investiţii, 
Ordinele de Ministru privind achiziţionarea de materiale didactice şi carte, precum şi la 
asigurarea protecţiei sociale a copiilor prin programele iniţiate de guvern (burse sociale, 
Euro 200, Bani de liceu etc.).  

Relaţia cu celelalte instituţii descentralizate este optimă şi se manifestă în 
programe şi acţiuni comune.  
 

COLABORAREA CU SINDICATELE 
 

În anul şcolar 2007 – 2008, între conducerea organizaţia sindicală a existat o 
relaţie de colaborare constructivă, axată pe respectarea contractului colectiv de muncă şi 
rezolvarea problemelor personalului. 

Liderul organizaţiei a participat, în calitate de observator, la toate şedinţele 
Consiliului de administraţie. 
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PROGRAME/PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ 
 
În urma Declaraţiei de intenţie între Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului 

Superior şi Cercetării din Franţa şi M.E.C.I. din România cu privire la cooperarea în 
domeniul profesional şi tehnic, M.E.C.I. prin C.N.D.Î.P.T. împreună cu Asociaţia 
Producătorilor şi importatorilor de Automobile  asigură în colaborare cu G.N.F.A. - Franţa o 
parte din asistenţa tehnică pentru derularea programul în care sunt incluse patru grupuri 
şcolare din ţară, printre care şi Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova. Principalele 
etape ale acestui program sunt: 

 Nominalizarea competenţelor profesionale, respectiv a sarcinilor de lucru 
specifice unor calificări profesionale din domeniul auto-servicii după vânzare,în vederea 
elaborării unităţilor de competenţe tehnice specializate. 

 Identificarea echipamentelor didactice necesare pentru dobândirea 
competenţelor tehnice specializate şi precizarea specificaţiilor tehnice pentru toate 
echipamentele identificate. 

 Recomandări privind soluţii tehnice aferente construirii unor spaţii de 
învăţare(teoretice şi practice) având în vedere asigurarea condiţiilor educaţionale şi 
igienico-sanitare, în acord cu standardele internaţionale. 

Formarea cadrelor didactice s-a realizat în ţară (pregătirea teoretică) iar pregătirea 
practică se va realiza în Franţa. 

În anul 2008 s-a încheiat Parteneriatul ECVET ASSET (Automobile Service Sector 
Testing) care are ca obiect evaluarea şi dezvoltarea creditelor de sistem pentru educaţia 
vocaţională şi trening pentru calificarea electrician electronist auto. În acelaşi an a fost 
iniţiat proiectul Leonardo Da Vinci – Mobilităţi IVT. 

 
PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTARE 
ŞCOLARĂ 
 
Unitatea noastră a câştigat în cadrul Programului de Granturi, un proiect care 

sprijină reducerea decalajului existent la nivelul accesului la informaţie şi a metodelor şi 
mijloacelor moderne de predare – învăţare,cu titlul ”Laborator pentru controlul automat 
al proceselor tehnologice”. 

 
ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ATRAGEREA DE FONDURI STRUCTURALE 
 
Am depus un proiect în domeniul dezvoltării resurselor umane, aşa cum este 

stabilit în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, urmărind să asigurăm 
investiţia în capitalul uman, creşterea accesului la ocupare şi consolidarea incluziunii 
sociale pentru grupurile vulnerabile. 

Necesitatea de a asigura resurse umane pregătite şi competitive pe piaţa 
europeană a muncii apare din înţelegerea faptului că avantajele competitivităţii, care 
determină actuala creştere economică a României, nu pot asigura o dezvoltare durabilă pe 
termen lung, având în vedere presiunile crescute provocate de procesul de globalizare şi 
introducerea continuă a noilor tehnologii. Numai o forţă de muncă flexibilă şi superior 
calificată va putea să reacţioneze la modificările constante înregistrate pe piaţa muncii. 

Având în vedere acest context, obiectivul proiectului nostru îl constituie 
dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru 
participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. 
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Proiectul ”Calificare la standarde europene in meseria de mecanic-auto şi 
tinichigiu-carosier (CMATC)” a fost depus in cadrul AP2 a POS-DRU, DMI2.3: 
dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin activităţi 
destinate calificării si recalificării angajaţilor 

Proiectul îşi propune ca obiectiv creşterea gradului de adaptabilitate al 
angajaţilor prin calificarea/ recalificarea acestora in meseria de mecanic-auto (MA) şi 
tinichigiu-carosier (TC), conform standardelor europene, dobândirea de abilităţi in 
utilizarea tehnologiilor informatice de comunicare si conştientizarea opţiunilor de 
dezvoltare profesionala pe o piaţă dinamică a muncii.  
 

2.3. ANALIZA SWOT 
 

 PUNCTE TARI  
- Premii la concursurile judeţene şi naţionale ( meserii, interdisciplinare) 
- Implicarea elevilor în actul decizional; 
- Experienţa cadrelor didactice în reforma curriculară şi educaţională (Phare, 

UNESCO) 
- Colectiv de cadre didactice unit - în 18 ani de existentă nu au existat conflicte 

notabile; 
- Profesionalismul cadrelor didactice – 75% cu grad didactic I sau II; 
- Dorinţă de afirmare, disponibilitate şi implicare voluntară din partea cadrelor 

didactice; 
- Flexibilitate în gândire, spirit novator; 
- Existenţa unor formatori judeţeni şi naţionali în şcoală 
- Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, 

management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului, 
consiliere şi orientare; 

- Echipă managerială competentă; 
- Relaţii interpersonale (profesor-elev;echipa managerială – resurse umane; 

profesori-părinţi; profesori – profesori) existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis şi stimulativ; 

- Local nou cu spaţii de învăţare(teoretice şi practice) având asigurate condiţii 
educaţionale şi igienico-sanitare, în acord cu standardele în domeniu; 

- Bază materială modernă – prin Programul Phare VET RO – 9405 şi programului de 
Guvernare; 

- Parteneriate cu comunitatea locală, agenţi economici, ONG- uri; 
 

 PUNCTE SLABE  
- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare manifestată prin utilizarea metodelor 

tradiţionale în predare - învăţare-evaluare a unor cadre didactice; 
- Cadre didactice refractare la reformă 
- Formalism în desfăşurarea unor activităţi 
- Uzura fizică si morală a bazei materiale 
- Plan de autofinanţare redus valoric 
- Utilizarea unei metodologii inadecvate de anumite cadre didactice 
- Mulţi elevi cu rezultate slabe la învăţătură 
- Creşterea absenteismului şcolar 
- Posibilităţile de autofinanţare restrânse 
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 OPORTUNITĂŢI  
 

- Unitate de învăţământ cuprinsă în programul bilateral România – Franţa, de 
formare profesională în domeniul auto; 

-  Unitate cuprinsă în programul MECI de dezvoltare SAM (program de reabilitare şi 
dotări investiţionale – ateliere, internat, cantină, garsoniere cadre, bază sportivă); 

- Centru de formare a adulţilor pentru calificările Mecanic auto (nivel 2) şi Tinichigiu 
carosier (nivel 1), tehnician transporturi auto, Operator introducere, validare şi 
prelucrare date şi Comunicare în limba engleză; 

- Academie Locală CISCO  şi şcoală asociată UNESCO; 
- Singura unitate de profil din zona din zona N-V a oraşului; 
- Legislaţie care susţine reforma în şcoală; 
- Oferta largă de cursuri de formare organizate de I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri; 
- Parteneriate cu agenţii economici de profil; 
- Colaborare Facultatea de Automatică şi Facultatea de Mecanică din Craiova; 
- Sprijin din partea comunităţii locale (primărie, biserică, poliţie etc.); 
- Firma Ford în Craiova - real potenţial pentru dezvoltarea parteneriatelor; 
- Posibilitatea accesării fondurilor post - aderare; 
- Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat; 
- Acces permanent la informaţie (Internet, punct de documentare). 

  

 AMENINŢĂRI  
 
- Scăderea populaţiei şcolare; 
- Rata crescută a abandonului şcolar  
- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi care 

determină ieşirea din sistem a unui număr mare de elevi; 
- Reducerea mobilităţii intraregionale a populaţiei şcolare din cauza condiţiei 

materiale precare; 
- Inflexibilitatea curriculumului de dezvoltare locală; 
- Lipsa de interes pentru performanţa şcolară 
- Situaţia materială precară a elevilor 
- Elevi proveniţi din familii dezorganizate 
- Lipsa condiţiilor de cazare a elevilor; 
- Slaba motivare materială a cadrelor didactice ; 
- Modificarea frecventă a legislaţiei; 
- Acte normative neclare, interpretabile ; 
- Lipsa fairplay-ului în organizarea concursurilor şcolare; 
- Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii; 
- Creare unei false imagini a scolii şi cadrului didactic prin acţiunile mass-media  
- Slaba implicare a familiilor 
- Incoerenţa legislativă – piedică în accesarea fondurilor europene 
- Admiterea în ciclul inferior al liceului pe baza şi a mediilor din clasele V-VIII 
- Întârzierea aplicării descentralizării şi autonomiei instituţionale; 

 
 
 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

38 

Scopuri  strategice 
Grupul Şcolar ”George Bibescu” a stabilit următoarele scopuri strategice: 

1.Asigurarea unităţii cu resurse umane şi materiale performante; 
2.Menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală atât pentru 

elevii şcolii cât şi pentru personal; 
3.Realizarea planului de şcolarizare; 
4.Creşterea prestigiului şcolii la nivel regional, naţional şi internaţional; 

 

Opţiuni strategice 
În vederea  atingerii scopurilor strategice propuse, Grupul Şcolar ”George 

Bibescu” şi-a fixat următoarele opţiuni: 
 Asigurarea unităţii cu resurse umane calificate; 
 Perfecţionarea continuă a personalului; 
 Asigurarea unui flux informaţional eficient; 
 Dezvoltarea unei baze materiale moderne şi performante; 
 Realizarea proiectului de reabilitare şi dotării investiţionale; 
 Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de supraveghere video; 
 Dezvoltarea parteneriatelor cu Poliţia de Proximitate, Poliţia Comunitară şi 
Jandarmeria Română; 
 Educarea educatorilor; 
 Adaptarea ofertei şcolare la cerinţele elevilor şi părinţilor şi corelarea acesteia 
cu cerinţele pieţei muncii; 
 Dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale cu şcoli din sistemul 
TVET şi nu numai; 
 Reconsiderarea activităţii comisiei UNESCO de la nivelul şcolii prin 
iniţiere/participare la proiecte naţionale şi internaţionale. 
Planurile operaţionale pentru atingerea ţintelor strategice , respectând opţiunile 

strategice vor fi elaborate pentru perioade scurte (1 an), în funcţie de condiţiile concrete 
ale momentului şi fără a neglija variantele alternative. 

 

2.4. ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea 
învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte 
strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate 
priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi 
acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala 
noastră, pot fi grupate astfel: 

Priorităţi regionale şi locale  care necesită dezvoltare în continuare până în 
2013; 

 Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 
 Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 
 Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea 
abandonului şcolar 
 Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 
 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în 
domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 
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Priorităţi identificate la Grupul Şcolar ”George Bibescu” pentru intervalul 
2009-2013: 

  Învăţarea centrată pe elev; 
  Asigurarea calităţii în activitatea şcolii; 
  Formarea continuă a adulţilor; 
 Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea în sistemul educaţional a elevilor din 
mediul rural (cazare, masă etc.) prin derularea Proiectului de reabilitare şi dotări 
investiţionale; 
 
1. Învăţarea centrată pe elev 
Pentru realizarea acestei priorităţi şcoala noastră îşi propune următoarele 

activităţi: 
- desemnarea unui Coordonator pentru activităţi de învăţare centrate pe elev; 
- organizarea unor cursuri de formare  pentru diseminarea informaţiilor privind 
învăţarea centrată pe elev; 
- identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor fiecărei clase şi stabilirea stilului 
dominant al clasei; 
- stabilirea strategiilor de învăţare, care corespund cel mai bine stilurilor 
individuale de învăţare ale elevilor; 
- întocmirea proiectelor de lecţii cu activităţi centrate pe elev; 
- pregătirea spaţiului şi a materialelor de învăţare; 
- organizarea şi desfăşurarea de lecţii cu activităţi de învăţare centrate pe elev la 
toate clasele, cu sarcini diferite de învăţare pentru cele trei stiluri de învăţare: 
vizual, auditiv şi practic; 
- utilizarea metodelor active în procesul învăţării: lucrul în grupuri mici şi perechi, 
jocul de rol, studiul de caz, brainstormingul; 
- aplicarea metodelor alternative pentru evaluare: autoevaluarea,  proiectul 
individual şi în grup, portofoliul; 
- evaluarea eficienţei utilizării strategiilor didactice adecvate stilurilor individuale 
de învăţare; 
- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL. 
 
2. Asigurarea calităţii în activitatea şcolii 
Pentru realizarea acestei priorităţi şcoala noastră îşi propune următoarele 

activităţi: 
- Informarea corectă şi adecvată a elevilor despre toate programele de învăţare 
existente, conform nevoilor lor; 
- Planificarea unui program de învăţare adecvat ţinând cont de nevoile elevilor, 
stilurile de învăţare, profilurile de inteligenţă, cunoştinţele, experienţa şi abilităţile 
anterioare; 
- Comunicarea profesorilor / instructorilor în mod eficient cu elevii luând în 
considerare nevoile lor; 
- Elaborarea ghidului profesorului şi a ghidului elevului, necesare întocmirii 
portofoliilor elevilor; 
- Implicarea elevilor, informarea lor privind progresul realizat prin primirea în mod 
regulat a feed-back-ului şi încurajarea acestora să-şi asume responsabilitatea 
pentru propriu proces de învăţare, astfel încât la terminarea ciclului să se poată 
integra socio-profesional cu succes; 
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- Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu elevii pentru 
examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii performanţi la olimpiadele 
şcolare şi concursurile sportive; 
- Generalizarea exemplelor de bună practică în activitatea curriculară şi 
extracurriculară;  

 

3. Formarea continuă a adulţilor 
Pentru realizarea acestei priorităţi şcoala noastră îşi propune următoarele 

activităţi: 
- Diversificarea formelor de pregătire în raport cu nevoile existente de calificare; 
- Dezvoltarea activităţii unităţii şcolare ca Centru de formare a adulţilor;  
- Organizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor pentru calificările 
acreditate: mecanic auto şi tinichigiu carosier, şi din 2009 Centru de formare a 
adulţilor, calificările: comunicare în limba engleză, operator introducere, validare şi 
prelucrare date şi tehnician transporturi; 
- Antrenarea unui grup tot mai numeros de cadre didactice din şcoală în 
activitatea de formare a adulţilor; 
- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu parteneri implicaţi în formarea 
continuă a adulţilor; 
 
4. Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea în sistemul educaţional a elevilor 
din mediul rural 
Pentru realizarea acestei priorităţi şcoala noastră îşi propune următoarele 

activităţi: 
- Derularea Proiectului de reabilitare şi dotări investiţionale care să asigure 
condiţii de cazare şi masă pentru elevii din mediul rural; 
- Motivarea elevilor pentru continuarea studiilor prin programul ”Bani de Liceu” şi 
burse sociale; 
- Menţinerea legăturii permanente cu Primăria, Consiliul Local privitor la starea 
infrastructurii, asigurarea utilităţilor, priorităţi de reabilitare a infrastructurii şi de 
dotare; 
- Atragerea de finanţări şi sponsorizări din partea agenţilor economici şi a 
comunităţii locale pentru reducerea costurilor de cazare şi masă a elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură şi posibilităţi materiale reduse; 
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Partea a 3-a - PLANUL OPERAŢIONAL 
ANUL ŞCOLAR 2009 - 2010 
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PRIORITATEA I: Asigurarea unităţii cu resurse umane şi materiale performante 

Obiectiv 1: Asigurarea unităţii cu resurse umane calificate 

Ţinte: 
 Constituirea catedrelor şi transmiterea lor către ISJ Dolj; 
 Ocuparea catedrelor vacante prin titularizare prin concurs; 
 Motivarea reală şi obiectivă a personalului unităţii; 

Obiectiv 2: Perfecţionarea continuă a personalului 

Ţinte:  
 Conştientizarea importanţei formării continue; 
 Mediatizarea  în timp util a cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de 
învăţământ superior; 
 Crearea unui sistem propriu de programe de formare; 
 Informarea  corpului profesoral cu privire la calendarul de desfăşurare a perfecţionării prin grade didactice; 
 Informarea cadrele didactice despre oportunităţile de perfecţionare prin vizite de studiu în străinătate. 

Obiectiv 3: Asigurarea unui flux informaţional eficient 
Ţinte: 

 Realizarea unei dotări corespunzătoare asigurării unui flux informaţional eficient; 
 Comunicarea eficientă a profesorilor/maiştrilor instructori cu elevii, luând în considerare nevoile lor 
 Asigurarea accesului la Internet atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi şi părinţi; 

 
Obiectiv 4: Realizarea proiectului de reabilitare şi dotării investiţionale 

Ţinte: 
 Obţinerea fondurilor necesare continuării investiţiei; 
 Construcţia atelierelor şcoală, căminului şi cantinei; 
 Realizarea dotării conform Studiului de fezabilitate. 
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Context: 
            Şcoala noastră îşi concentrează activitatea pe elev. Nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale acestuia şi şansa 

fiecăruia de a progresa în viaţă şi carieră, constituie premise ale demersurilor proiective, acţionale şi evaluative ale actului educaţional. În 
acelaşi timp educaţia şi învăţarea au rolul unor pârghii importante de dezvoltare a capitalului uman şi social, în acest sens urmărindu-se 
asigurarea unităţii noastre cu resurse umane şi materiale performante. 

Şcoala dispune de o bază materială corespunzătoare calificărilor pentru care asigură pregătirea: această bază a fost îmbogăţită prin 
programul Phare VET RO – 9045, prin Programul de GRANTURI pentru dezvoltare şcolară şi prin dotările investiţionale din cadrul Programului 
MECI în care este cuprinsă. În contextul noilor calificări din domeniul mecanic şi electric, atât pe traseul SAM cât şi prin liceu tehnologic se 
impune asigurarea unei baze materiale corespunzătoare. De asemenea, calificările noi vizate pentru ciclul superior al liceului impun realizarea 
unui spaţiu de instruire informatizat. 

În urma Declaraţiei de intenţie între Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului Superior şi Cercetării din Franţa şi M.E.C.I. din 
România cu privire la cooperarea în domeniul profesional şi tehnic, M.E.C.I. prin C.N.D.Î.P.T. împreună cu Asociaţia Producătorilor şi 
Importatorilor de Automobile  asigură în colaborare cu G.N.F.A.- Franţa o parte din asistenţa tehnică pentru derularea programul în care sunt 
incluse patru grupuri şcolare din ţară, printre care şi Gr. Şc.”George Bibescu” Craiova. 

 Sistemul Educaţional Informatizat este un program complex iniţiat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, al cărui obiectiv de 
bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră. Programul 
sprijină obiectivele reformei educaţionale în conformitate cu planul de acţiune e-Europe 2005, demarat de Uniunea Europeană. 

 Programul SEI urmăreşte să asigure accesul tuturor participanţilor la sistemul educaţional la tehnologia informaţiei (computere şi 
Internet). 

 Unul dintre beneficiile majore previzionate ale acestui program este asigurarea unui nivel optim de cunoştinţe IT pentru fiecare absolvent 
de liceu. Prin SEI, se doreşte încurajarea învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor, oferind un cadru 
general favorabil pentru dezvoltarea proiectelor şi participarea beneficiarilor sistemului educaţional la dezvoltarea societăţii 
informaţionale. SEI contribuie la modificarea programei şcolare prin integrarea noilor metode de predare-învăţare. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

(ce anume trebuie să se 
întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

Ocuparea catedrelor 
vacante cu personal calificat 

Personalul încadrat al şcolii 
va fi în proporţie de 100% 
personal calificat 

 
 

Anual 
 

 

 
Directorul unităţii 

şcolare 
 

ISJ Dolj 

  

Ocuparea prin concurs a 
posturilor pentru personalul 
auxiliar şi nedidactic 

Personalul auxiliar şi 
nedidactic încadrat al şcolii 
va fi în proporţie de 100% 
calificat 

   

  

Realizarea perfecţionării 
personalului prin masterat, 
doctorat, activităţi susţinute 
în cadrul catedrelor de 
specialitate, publicaţii, 
elaborare de manuale, 
mijloace didactice auxiliare, 
participări la sesiuni 
ştiinţifice.  

Personalul 
didactic cu performanţe în 
activitatea didactică şi 
ştiinţifică va fi cel puţin 50 % 
din totalul 
personalului 

Anual 
 

Responsabilul cu 
perfecţionarea 

ISJ Dolj, CCD 
Dolj, 

Instituţiile de 
învăţământ 

superior 
 

 
 
 
 

 

Cursuri de formare (grade 
didactice, cursuri de 
perfecţionare, dezvoltare de 
noi competenţe etc.)  

Participarea în proporţie de 
cel puţin 80 % dintre profesori 
şi maiştri instructori 

Anual 
 

Responsabilul cu 
perfecţionarea 

ISJ Dolj, CCD 
Dolj 

 
 
 

 

Modernizarea reţelei de 
calculatoare prin upgradare 

Upgradarea reţelei de 
calculatoare în proporţie de 
50% 

Anual 
 

Directorul unităţii 
Informatician 

 

 
 
 
 
 

 

Realizarea unei proceduri 
de comunicare între echipa 

Includerea procedurii de 
comunicare în Manualul de 

Ianuarie 
2010 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

(ce anume trebuie să se 
întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

managerială şi personalul 
unităţii; 
 

calitate al organizaţiei 

Activităţi de reabilitare a 
bazei materiale prin 
utilizarea propriilor resurse 

Dotare modernă, 
corespunzătoare  

Permanent 
Echipa managerială 
Personalul şcolii 

Agenţi 
economici 

locali 

  

Derulare de proiecte în 
scopul ameliorării 
infrastructurii şi dezvoltării 
bazei materiale 

Construirea atelierelor-
şcoală, cămin şi cantină 

2011 Echipa managerială 
MECI 
ISJ 
CL 

 
 
 
 

 

Accesul la surse de 
informare de pe Internet 

Accesul la Internet pe reţele 
LAN sau Wireless pentru 
toate unităţile PC 

Permanent 

 
Directorul unităţii 
Informatician 
 

   

Informarea operativă a  
tuturor cadrelor didactice cu 
privire la problemele 
specifice. 
 

Realizarea şi actualizarea 
informaţiilor prezentate pe 
sistemul electronic şi în 
punctele de informare cu 
privire la:  
- hotărârile C.A. şi C.P.  
- note telefonice 
- documente specifice 

comisiilor  
- noutăţi 
 

Permanent 

Directorul unităţii 
Responsabilul cu 
perfecţionarea 
Responsabilul 
Comisiei de asigurare 
a calităţii 
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PRIORITATEA II : Menţinerea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală atât pentru elevii şcolii cât şi pentru 
personal 

Obiectiv 1: Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de supraveghere video 

Ţintă:  
 Întreţinerea şi modernizarea sistemului de supraveghere în vederea asigurării securităţii elevilor şi a personalului 

şcolii; 
 

Obiectiv 2: Dezvoltarea parteneriatelor cu Poliţia de Proximitate, Poliţia Comunitară şi Jandarmeria Română 

Ţinta: 
 Derularea şi dezvoltarea  Parteneriatului dintre unitatea şcolară şi Poliţia de Proximitate, Poliţia Comunitară şi 

Jandarmeria Română; 
 Organizarea unor acţiuni de prevenire a violenţei în şcoală în colaborare cu Poliţia; 

 

Obiectiv 3: Educarea educatorilor 

Ţinta: 
 Implicarea familiilor elevilor în procesul educaţional; 
 Elaborarea de proiecte şi programe educative, socializare şi planificare a timpului liber. 

 
Context:      

Realizarea actului educaţional presupune colaborarea dintre toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. Asigurarea 
unui climat de ordine şi siguranţă în şcoli şi în jurul acestora reprezintă o prioritate pentru şcoala noastră.  
În acest sens s-au luat măsuri ca zona şcolilor să fie supravegheată de patrule de poliţie, care să vegheze la siguranţa copiilor şi să 
îi sprijine dacă întâmpină dificultăţi., care să îi ajute să-şi sau să gestioneze eventualele conflicte în care sunt implicaţi. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

 (ce anume trebuie să se 
întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

Modernizarea sistemului de 
supraveghere video în 
incinta unităţii 

Asigurarea securităţii 
elevilor şi personalului în 
incinta unităţii 

Permanent 
- Directorul unităţii 
şcolare 
- Personalul şcolii 

   

Derularea parteneriatului 
încheiat cu Poliţia 
Comunitară, Poliţia de 
Proximitate şi Jandarmeria 

Prevenirea şi combaterea 
agresiunilor fizice, verbale 
sau de altă natură care se 
pot manifesta între elevi, în 
relaţiile dintre elevi şi 
cadrele didactice, între elevi 
şi alte categorii de personal 
din şcoală 

Permanent 

- Directorul unităţii 
şcolare 
- Responsabil cu 
disciplina 

Poliţia 
Comunitară, 
Poliţia de 
Proximitate 
şi 
Jandarmeria 
Dolj 

  

Efectuarea unor controale 
periodice cu detectorul de 
metale pentru depistarea 
armelor albe 

Eliminarea incidentelor cu 
folosirea armelor albe în 
proporţie de 100% 

Periodic  

- Directorul unităţii 
şcolare 
- Responsabil cu 
disciplina 

Poliţia de 
Proximitate 

 
 
 
 

 

Poliţiştii de proximitate vor fi 
prezenţi la orele de 
dirigenţie, pentru a le 
prezenta elevilor sfaturi şi 
recomandări preventive 

- Protejarea bunurilor şi a 
integrităţii fizice a elevilor 
- Gestionarea eventualelor 
conflicte 

 
 
Periodic 

- Directorul unităţii 
şcolare 
- Profesorii diriginţi 

 Poliţia de 
proximitate 

  

Implicarea familiei în 
programele şcolii privind 
reducerea absenteismului şi 
a abandonului şcolar 

Reducerea abandonului 
şcolar cu 20%  

Permanent 

- Directorul unităţii 
şcolare 
- Consilierul educativ 
- Diriginţii claselor 
                                                
 

Comitetul 
de părinţi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                              
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

48 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

 (ce anume trebuie să se 
întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

 
 

Sprijinirea elevilor cu 
probleme de învăţare, 
personale, de adaptare 
socială sau de 
comportament 
 

Creşterea numărului de 
elevi care participă la 
activităţi de ameliorare  
educativă, socială, culturală 
organizate de şcoală cu 
20% 
 

Permanent Cadre didactice 

CJAPP 
Partenerii 
sociali 
părinţii 

  

Monitorizarea conflictelor 
care generează efecte 
negative în procesul 
educaţional: abandon 
şcolar, boli grave, fuga de 
acasă, repetenţie etc. 
 

Reducerea conflictelor care 
generează efecte negative 
în procesul educaţional cu 
80% 

Permanent 

- Directorul unităţii 
şcolare 
- Consilierul educativ 
- Diriginţii claselor 
 

Comitetul 
de părinţi 
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PRIORITATEA III :  Realizarea planului de şcolarizare 
 

Obiectiv 1: Adaptarea ofertei şcolare la cerinţele elevilor şi părinţilor şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei muncii 

Ţinte:  
 Prezentarea ofertei educaţionale a şcolii conform structurii nevoilor de calificare identificate; 
 Aplicarea unei strategii de însuşire de noi competenţe şi abilităţi prin elaborarea şi dezvoltarea curriculum-ului local (CDL 

în parteneriat cu agenţii economici); 
Context: 

 Populaţia şcolară este în scădere; 
 Rata abandonului şcolar este în creştere; 
 Piaţa forţei de muncă este în continuă schimbare; 
 Necorelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei forţei de muncă creează şomaj.  

 
 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

(ce anume trebuie să se 
întâmple?) Anexa 2 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

Elaborarea planului de 
şcolarizare în conformitate 
cu PRAI şi PLAI 

Realizarea planului de 
şcolarizare în procent de 
100% 

Februarie 
2010 

Echipa managerială ISJ Dolj 
  

Participarea la târgul de 
oferte educaţionale 

Realizarea pliantului de 
promovare a şcolii 

Mai 2010 Echipa managerială ISJ Dolj 

 
 
 
 

 

Colaborarea cu şcolile 
generale din municipiu şi 
judeţ pentru prezentarea 
ofertei de şcolarizare 

Informaţii  
Pliante 
Filme 
 

Mai – Iunie 
2010 

Echipa managerială 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
 

ISJ, şcoli 
Generale din 
municipiu şi 
judeţ 

 
 
 
 

 

Vizitarea şcolii, Ziua Porţilor Creşterea numărului de Anual     
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

(ce anume trebuie să se 
întâmple?) Anexa 2 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

Deschise opţiuni la admitere pentru 
calificările oferite de şcoală 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
 

Cursuri de formare continuă 
a adulţilor la cerere. 

Însuşirea competenţelor din 
standarde precum şi cele 
cerute de angajator 

Februarie 
2010 

- Echipa managerială 
- Formatori 

Agenţi 
economici 
locali cu care 
şcoala are 
convenţii de 
colaborare 

 
 
 
 
 
 

 

Dezvoltarea CDS/CDL în 
parteneriat cu agenţii 
economici   

Creşterea numărului de 
competenţe şi abilităţi care 
să mărească aria de 
ocupare a locurilor pe pieţei 
forţei de muncă 

 
Anual 

Echipa managerială 
Comisia de curriculum 

Agenţi 
economici din 
domeniul 
serviciilor  
turistice 

 
 

 
Buget 
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PRIORITATEA IV: Creşterea prestigiului şcolii la nivel regional, naţional şi internaţional 
 

Obiectiv 1: Dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale cu şcoli din sistemul TVET şi nu numai 

Ţinta:  
 Încheierea de acorduri de parteneriat între Grupul Şcolar ”George Bibescu” şi şcoli din sistemul TVET sau agenţi economici 

locali şi regionali; 
 Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor între Grupul Şcolar ”George Bibescu” şi angajatorii locali şi 

regionali; 
Obiectiv 2: Reconsiderarea activităţii comisiei UNESCO de la nivelul şcolii prin iniţiere/participare la proiecte naţionale şi 
internaţionale 
Ţinta: 

 Iniţierea şi participarea la proiecte naţionale şi internaţionale la nivelul şcolii; 
 Elaborarea activităţilor UNESCO conform calendarului comunicat de Comisia Naţională 

Context: 
Legătura dintre şcoala si întreaga comunitate nu poate fi privită altfel, decât sub forma unui parteneriat stabil şi eficient.  
La nivelul unităţii noastre este creat acest parteneriat cu administraţia locală si toate instituţiile statului. Acesta este concretizat în acţiuni 
comune sub forma unor programe, proiecte, unele urmărind dezvoltarea bazei materiale, altele având caracter social sau educativ.  
Relaţiile cu ceilalţi factori (bisericile, societatea civilă etc.) sunt bune, la fel si cu agenţii economici, cu care şcoala desfăşoară activităţi în 
cadrul procesului de învăţământ, dar şi educative, în parteneriat. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului: 
 (ce anume trebuie să 

se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: 
Sursa de 
finanţare 

 
 
Popularizarea unităţii 
şcolare şi a activităţilor 
desfăşurate   
 
 

Actualizarea permanentă 
a paginii web a unităţii 
şcolare   

Permanent 

- Responsabilul cu 
actualizarea paginii 
web 
- Informatician 
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Organizarea unor întâlniri 
între reprezentanţii unităţii  
şcolare şi colaboratori ei, 
în vederea identificării 
celor mai bune soluţii de 
lucru 

Încheierea de parteneriate Anual 
- Echipa managerială 
- Grup de lucru 

Şcoli din 
sistemul TVET 
Agenţi 
economici 

  

Încheierea protocoalelor 
/contractelor de  
parteneriat viabile cu 
stabilirea beneficiilor 
reciproce 
 

Completare periodică şi 
semnarea  protocoalelor 
de colaborare 

Anual 
- Directorul unităţii 
şcolare 

Şcoli din 
sistemul TVET 
Agenţi 
economici 

 
 
 
 

 

Monitorizarea modului de 
formare a abilităţilor cheie 
şi deprinderilor practice la 
elevi în cadrul 
parteneriatelor încheiate 
 
 

Teste 
Probe practice 
Chestionare 

Periodic, de 
câte ori este 
cazul 

- Echipa managerială 
- Grup de lucru 

Şcoli din 
sistemul TVET 
Agenţi 
economici 

  

Organizarea unor echipe 
mixte sau 
participarea personalului 
din şcoală la 
diferite proiecte de 
dezvoltare 
comunitară şi la alte 
proiecte locale, 
naţionale şi internaţionale 

Creşterea ponderii 
personalului implicat cu 
20% 

Anual 
- Echipa managerială 
- Grup de lucru 

 
 
Şcoli din 
sistemul TVET 
Agenţi 
economici 

  

Organizarea unor acţiuni 
extracurriculare, la nivel 
judeţean şi naţional, 
excursii, proiecte cuprinse 
în calendarul Comisiei 
Naţionale UNESCO 

Creşterea numărului de 
cadre didactice şi elevi 
implicate în activităţile 
Comisiei UNESCO cu 
15% 

Semestrial 
- Echipa managerială 
- Comisia UNESCO 
- Cadre didactice 

 
Comisia 
Naţională 
UNESCO 
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Partea a 4-a  –  CONSULTARE, MONITORIZARE 
ŞI EVALUARE 

 

În procesul de elaborare şi monitorizare al Planului de acţiune al şcolii au fost consultaţi 
următorii parteneri: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria Organizaţii 
Mod de consultare 

1.  
Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării şi Inovării şi 
alte ministere 

2.  

3.  

Structuri 
guvernamentale 

Organismele 
consultative pentru 
învăţământul 
preuniversitar 

4.  
Structuri ale 
administraţiei 
locale şi regionale 

Consiliile locale, 
judeţene, prefecturile 

5.  
Firmele productive, de 
consultanţă, de comerţ, 
etc. 

6.  

7.  

Unităţile de învăţământ 
universitar, 
preuniversitar şi 
profesional 

8.  

Organizaţii ale 
mediului socio-
economic 
beneficiare ale 
calificării 
absolvenţilor 

Fundaţiile cu activităţi 
umanitare etc. 

9.  
Camerele de comerţ, 
industrie şi agricultură 
din regiune 

10.  
11.  

Organizaţii de 
firme 

Asociaţiile patronale 

12.  
Direcţiile judeţene de 
muncă şi protecţie 
socială 

13.  

Organizaţii care 
gestionează piaţa 
forţei de muncă şi 
dezvoltarea 
regională 

Agenţiile de dezvoltare 
regională 

14.  Asociaţiile profesionale 

15.  

E
x
te

rn
e

 

Părinţii elevilor 

 
 Legea Educaţiei 
Naţionale 
 Programele PRAI şi 
PLAI 
 Strategia de 
dezvoltare economico – 
socială a Consiliului 
Judeţean Dolj 
 Ofertele educaţionale 
ale instituţiilor de 
învăţământ superior 
 Ofertele de muncă 
ale AJOFM şi ale 
agenţilor economici 
locali 
 Prognozele Agenţiei 
de dezvoltare regională 
Sud - Vest Oltenia 
 Programele Camerei 
de comerţ, industrie şi 
agricultură 
 Şedinţe şi lectorate 
cu părinţii 

16.  Elevii 

17.  
Personalul didactic tehnic, economic şi de 
întreţinere 

18.  

P
ă
rţ

i 
in

te
re

s
a
te

 

 
In

te
rn

e
 

Conducerea instituţiei 

 Planul managerial al 
şcolii 
 Chestionare pentru 
elevi şi personalul şcolii 
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ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
 

 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 
 Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS; 
 Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor 
locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi 
individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea 
datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu 
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI; 

 Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor în vederea analizei mediului extern; 

 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 
 Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor 
de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor 
cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat; 

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 
reformularea obiectivelor şi priorităţilor; 

 Elaborarea planurilor operaţionale. 
 
SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 
atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, 
bibliotecă); 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
 PRAI Sud – Vest; 
 PLAI  Dolj; 
 Chestionare, discuţii, interviuri; 
 Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 

Implementarea PAS - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul 
de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie; 
 revizuire periodică şi corecţii. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 
diseminării / 
monitorizării/ 

evaluării 

Frecvenţa 
diseminării/ 

monitorizării/ 
evaluării 

Datele 
întâlnirilor 
de analiză 

Diseminare PAS prin: 
Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la 
catedre 

Întâlniri cu Consiliul 
elevilor 

Întâlniri cu părinţii 

CEAC 

Septembrie 2009 
Octombrie 

2009 
Noiembrie 

2009 
 

Decembrie 
2009 

Întocmirea seturilor de 
date care să 

sprijine monitorizarea 
ţintelor 

CEAC lunar 
Decembrie 

2009 -  
Martie 2010 

Monitorizarea 
periodică a 

implementării 
acţiunilor individuale 

CEAC trimestrial 
Decembrie -  

Aprilie 

Comunicarea 
acţiunilor corective pe 

baza rezultatelor 
obţinute 

CEAC trimestrial 
Decembrie -  

Aprilie 

Analiza informaţiilor 
privind 

progresul realizat în 
atingerea 

ţintelor 

CEAC anual Iunie 

Stabilirea 
metodologiei de 

evaluare, 
a indicatorilor de 

evaluare şi a 
impactului asupra 

comunităţii 

Consiliul de 
administraţie al 

şcolii 
anual Septembrie 

Prezentarea generală 
a progresului 

realizat în atingerea 
ţintelor 

CEAC anual Iunie 

Evaluarea progresului 
în atingerea 

ţintelor. 

Consiliul de 
administraţie al 

şcolii 
anual Iunie 
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ANEXE 
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LISTĂ DE ABREVIERI 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI  Planul Local  de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

CJ Consiliul Judeţean 

CAEN Nomenclatorul Activităţilor Economice  Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consorţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România  

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISCED 
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 
Classification of Education  

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

RO România 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SAM Scoala de Arte şi Meserii 

SWOT 
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, 
Threaths)  

TVET  Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

SPP  Standare de Pregatire Profesională  
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Figura 2.1. 

 
Craiova, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 101 Tel./Fax: 0251-423902 / 0351405699 / 0351405698 , Web: 

www.gsgb.ro 

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare - VET RO 9405 

 
 

în anul şcolar 2009–2010: 
 
 

Clasa a IX-a – curs de zi, 196 locuri 

DOMENIUL MECANICĂ Cod opţiune  174  

 Tehnician mecatronist................................................ 56 locuri 

 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii....... 28 locuri 
 

DOMENIUL ELECTRONICĂ  

AUTOMATIZĂRI Cod opţiune  175 

 Tehnician operator tehnică de calcul ......................... 56 locuri 

 Tehnician în automatizării ......................................... 28 locuri 
 

DOMENIUL ELECTRIC  Cod opţiune  176  

 Tehnician electrotehnist ............................................. 28 locuri 
 

 
 
 

Pentru absolvenţii clasei a X-a SAM, 
cu certificat de competenţe profesionale – nivel 1 
 Mecanic auto ................................................................10 locuri 

 Tinichigiu vopsitor auto ................................................10 locuri 

 Electrician exploatare joasă tensiune............................10 locuri 

 

Pentru absolvenţii anului de completare, 
indiferent de calificare 

 Tehnician electrotehnist ..................................................8 locuri 

 Tehnician transporturi ..................................................10 locuri 
 
 

 

 Tehnician transporturi ..................................................28 locuri 
 
 

 Programul Naţional de 
formare profesională în domeniul 
auto, în parteneriat cu Groupement 
National pour la Formation 
Automobile Franţa (GNFA). 

 Şcoală în Programul 
M.E.C.T. pentru Şcoli de Arte şi 
Meserii. 

 Şcoală Asociată UNESCO şi 
Şcoală Pilot în Programul de 
Reformă a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic Phare-VET 
RO 9405. 

 Academie CISCO 

 Pregătire de specialitate în 
laboratoare şi cabinete dotate cu 
echipamente performante. 

 Parteneriate cu Service-uri 
auto şi alţi agenţi economici pentru 
desfăşurarea instruirii practice. 

 Implicare în proiecte 
naţionale şi internaţionale. 

 Şcoală autorizată pentru  
conducere auto cat. B, C, E. 
Cursuri gratuite de conducere auto 
pentru elevii din anul de completare 
şi pentru cei mai buni elevi. 

 Climat de maximă siguranţă 
pentru elevi, sistem de 
supraveghere video. 

http://www.gsgb.ro/
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Anexa 1 
 
 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în cadrul GRUPULUI ŞCOLAR “GEORGE BIBESCU” 
Forma de învăţământ: Zi 

 
 

 

Anul şcolar  
Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii 

de rezidenţă 2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

Total populaţie şcolară, din care: 846 743 742 783 761 692 

masculin 677 594 591 633 584 581 
     -pe sexe                                                        

feminin 169 149 151 150 177 111 

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 722 663 583 542 488 332 

Total din alte localităţi 124 80 159 241 273 360 

Total din urban 723 659 583 542 561 423 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 123 84 159 241 200 269 

Total în învăţământul gimnazial, din care: 44 - - - - - 

masculin 24 - - - - - 
    -pe sexe 

             feminin 20 - - - - - 
din localitatea unde 
este situată şcoala 44 - - - - - 

Total din alte localităţi -  - - - - - 

Total din urban 44  - - - - - 

- după mediul de 
rezidenţă a 
elevilor  

Total din  rural -  - - - - - 
Total liceu tehnologic ruta directă, din 
care: 466 456 439 430 415 431 

masculin 325 321 304 303 297 334 
    -pe sexe                                                        

feminin 141 135 135 127 118 97 
din localitatea unde 
este situată şcoala 360 393 361 321 291 230 

Total din alte localităţi 106 63 78 109 124 201 

Total din urban 361 388 361 321 319 263 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 105 68 78 109 96 168 

Total în cl. IX şi X SAM, din care: 239 194 159 164 146 69 

masculin 231 183 151 158 100 64 
    -pe sexe 

                    feminin 8 11 8 6 46 5 
din localitatea unde 
este situată şcoala 228 179 94 84 84 20 

Total din alte localităţi 11 15 65 80 62 49 

Total din urban 228 180 94 84 97 25 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 11 14 65 80 49 44 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

60 

Total în anul de completare, din care: 97 93 93 83 76 75 

masculin 97 90 88 77 72 73 
    -pe sexe                                          

feminin - 3 5 6 4 2 
din localitatea unde 
este situată şcoala 90 91 78 57 21 20 

Total din alte localităţi 7 2 15 26 55 55 

Total din urban 90 91 78 57 53 52 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 7 2 15 26 23 23 
Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 
progresivă, din care: - - 51 106 124 117 

masculin - - 48 95 115 110  
    -pe sexe 
 
 

                                                       
feminin - - 3 11 9 7 

din localitatea unde 
este situată şcoala - - 50 80 92 62 

Total din alte localităţi - - 1 26 32 55 

Total din urban - - 50 80 92 83 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural - - 1 26 32 34 
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Situaţia evoluţiei şcolarizării în cadrul GRUPULUI ŞCOLAR “GEORGE BIBESCU” 
Forma de învăţământ: Seral 

 

Anul şcolar  
Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii 

de rezidenţă 2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

Total populaţie şcolară, din care: 174 232 173 174 171 165 

masculin 141 181 132 133 118 112 
     -pe sexe                                                        

feminin 33 51 41 41 53 53 

Total din localitatea unde 
este situată şcoala 153 211 147 138 145 126 

Total din alte localităţi 21 21 26 36 26 39 

Total din urban 154 211 147 138 148 139 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 20 21 26 36 23 26 
Total liceu tehnologic ruta directă, din 
care: 174 232 173 174 171 105 

masculin 141 181 132 133 118 63 
    -pe sexe                                                        

feminin 33 51 41 41 53 42 
din localitatea unde 
este situată şcoala 153 211 147 138 145 91 

Total din alte localităţi 21 21 26 36 26 14 

Total din urban 154 211 147 138 148 92 

  -după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural 20 21 26 36 23 13 
Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 
progresivă, din care: - - - - - 60 

masculin - - - - - 49 
    - pe sexe                                                        

feminin 
- - - - - 

11 
din localitatea unde 
este situată şcoala 

- - - - - 
35 

Total din alte localităţi - - - - - 25 

Total din urban - - - - - 47 

  - după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor  

Total din  rural - - - - - 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

62 

 
Anexa 2.1.  

Date demografice 
 

Evoluţia previzionată pentru absolvenţilor de clasa a VIII –a 
 

ANUL 
Judeţ, Localitate 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Judetul Dolj  7235             

Localitatea1 Craiova               

Localitatea2 …….               

 
Sursa: ISJ/ISMB  

1) Localitatea în care este situată şcoala 

2) Celelalte localităţi, evidenţiate distinct, care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor 

  
Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala la data de 1 iulie 2009 pe 

grupe de vârstă 
 

Ponderi pe grupe de vârstă 
Judeţul, 
Localitatea 

Total, 
masculin, 
feminin, urban, 
rural 

Pondere 
0-14  
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-64 
ani 

Total, din care: 100 16,55 7,2 7,8 7,4 45,05 

Masculin 100 17,39 7,6 7,9 7,7 45,49 

Feminin 100 15,75 6,8 7,6 7,1 44,64 

Urban, din 
care: 

50,17      

Masculin 49,90      

Feminin 50,42      

Rural, din care: 49,83      

Masculin 50,10      

Judeţul Dolj 

Feminin 49,58      

Total, din care: 40,78      

Masculin       
Localitatea 
Craiova 

Feminin       

Total, din care:       

Masculin       Localitatea…. 

Feminin       

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 

 
 
 
 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                             
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

63 

 
Anexa 2.2.   

Pierderi cohortă 
 

Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă 
 

ANUL ŞCOLAR 

Criteriul 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Înscrişi în cls. a IX-a SAM 90 90 90 87 69 - 

Absolvenţi SAM 109 98 67 71 59 66 

TOTAL PIERDERI IN SAM  - 23 19   

% PIERDERI IN SAM  - 25,55 21.11   

Înscrişi în anul de completare 97 108 93 83 76 75 

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA ÎN 
ANUL DE COMPLETARE   5 - -  

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN ANUL 
DE COMPLETARE   5,1 - -  

Absolvenţi ai anului de completare 93 100 79 71 73 69 

TOTAL PIERDERI IN ANUL DE 
COMPLETARE 

  14 12 3  

% PIERDERI IN ANUL DE 
COMPLETARE 

  15,05 14,45 3,94  

TOTAL PIERDERI IN SAM ŞI ANUL 
DE COMPLETARE 

  19 35 22  

% PIERDERI IN SAM ŞI ANUL DE 
COMPLETARE 

  21,11 38,88 24,44  

Înscrişi în cls. a XII-a (ruta progresivă) - - 51 71 72 67 

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA ÎN 
CLASA A XII-a 

   8 - 6 

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN 
CLASA A XII-a 

   10,12 - 8,21 

TOTAL PIERDERI PE RUTA 
PROGRESIVĂ 

   27 35 28 

% PIERDERI PE RUTA PROGRESIVĂ    30 38,88 31,11 

 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de 
formare profesională se recomandă realizarea tabelului pentru fiecare domeniu 
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Anexa 2.3.   

Cauzele pierderilor înregistrate 
 

Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă la sfârşitul 
anului 2009 - 2010 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze      (nr. 
elevi) 

Abandon şcolar 4 
Repetenţie 5 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ 2 

Total pierderi în SAM 19 

(alte situaţii)**   2 (retraşi) 
6 ( promovaţi 

fără examen de 
certificare nivel 

2) 
Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** - 

Total pierderi la trecerea 
în anul de completare 

- 

Alte situaţii** - 
Abandon şcolar - 
Repetenţie 3 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Total pierderi în anul de 
completare 

3 

Alte situaţii** - 
Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** 6 

Total pierderi la trecerea 
în clasa a XII-a 

6 

Alte situaţii** - 
 
* Valorile sunt cele din tabelul din Anexei 2.2. 
** Se vor trece situaţiile efective (ex. plecaţi în străinătate)  

*** Se referă la absolvenţii care nu continuă studiile, nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi în 
şomaj şi nu se încadrează în alte situaţii  
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Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă, Domeniul de 
formare profesională* MECANIC la sfârşitul anului şcolar   2009 - 2010 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze Pierderi pe 
cauze      (nr. 

elevi) 

Abandon şcolar 3 
Repetenţie 5 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ 2 

Total pierderi în SAM 16 

(alte situaţii)**   1 (retras) 
5 ( promovat 
fără examen 
de certificare 

nivel 2) 
Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** - 

Total pierderi la trecerea 
în anul de completare 

- 
 

Alte situaţii** - 
Abandon şcolar - 
Repetenţie 2 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Total pierderi în anul de 
completare 

 
2 

Alte situaţii** - 
Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** 4 

Total pierderi la trecerea 
în clasa a XII-a 

4 

Alte situaţii** - 
 
 
* Se detaliază pentru fiecare domeniu de formare în care au fost şcolarizaţi elevi 
** Se vor trece efectiv situaţiile  

*** Se referă la absolvenţii care nu continuă studiile, nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi în 
şomaj şi nu se încadrează în alte situaţii  
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Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă, Domeniul de 
formare profesională* ELECTRIC la sfârşitul anului şcolar 2009 - 2010 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze Pierderi pe 
cauze      (nr. 

elevi) 

Abandon şcolar 1 
Repetenţie - 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Total pierderi în SAM 3 

(alte situaţii)** 1 (promovat 
fără examen 
de certificare 

nivel 2) 
  1( retras) 

Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** - 

Total pierderi la trecerea 
în anul de completare 

- 

Alte situaţii** - 
Abandon şcolar - 
Repetenţie 1 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Total pierderi în anul de 
completare 

1 

Alte situaţii** - 
Continuă studiile în altă 
unitate de învăţământ - 
Angajaţi - 
Înscrişi în şomaj - 
Acasă*** 2 

Total pierderi la trecerea 
în clasa a XII-a 

2 

Alte situaţii** - 
 
 
* Se detaliază pentru fiecare domeniu de formare în care au fost şcolarizaţi elevi 
** Se vor trece efectiv situaţiile  

*** Se referă la absolvenţii care nu continuă studiile, nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi în 
şomaj şi nu se încadrează în alte situaţii  
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Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă la sfârşitul anului 
şcolar 2009 - 2010 

 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       (nr. 
elevi) 

Abandon şcolar - 
Repetenţie 11 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ 5 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC 

22 

Alte situaţii** 6(exmatriculaţi) 
Abandon şcolar - 
Repetenţie 11 
Transfer în altă unitate 
de învăţământ 5 

Total la profilul tehnic 22 

Alte situaţii** 6(exmatriculaţi) 
Abandon şcolar  
Repetenţie  
Transfer în altă unitate 
de învăţământ  

Total la profilul resurse 
naturale şi protecţia 
mediului 

 

Alte situaţii**  
Abandon şcolar  
Repetenţie  
Transfer în altă unitate 
de învăţământ  

Total la profilul servicii  

Alte situaţii**  

 
* Pentru TOTAL PIERDERI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC valorile sunt cele din tabelul 
Anexei A2.4. 
** Se vor trece situaţiile efective 



 
  Grupul Şcolar GEORGE BIBESCU                                                                              
Craiova, str. C. Brâncoveanu nr.101 

 

Telefon/Fax: 0251-423.902 / 0351405698/ 0351405699 
 e-mail: george.bibescu@yahoo.com, pagina web: www.gsgb.ro 

68 

Anexa 2.4. 

Rata abandonului 
 

RATA ABANDONULUI  ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
 

ANUL ŞCOLAR 
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Criteriul  
Total primar şi 

gimnazial 
Primar  Gimnazial Total primar şi gimnazial Primar  Gimnazial 

Total primar şi 
gimnazial 

Primar  Gimnazial 

masculin                   

feminin                   

urban*                   

rural*                   

*După mediul de rezidenţă al elevilor 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA SAM şi ANUL DE COMPLETARE, DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ* 
ELECTRIC 

ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Total şcoală 
3 
 

- - - 1  

masculin 
2 
 

- - - 1  

feminin 
1 
 

- - - -  

urban** 1 - - - -  

a IX-a 

rural** 2 - - - 1  
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Total şcoală 
1 
 

9 - 1 - - 

masculin 
1 
 

9 - 1 - - 

feminin 
- 
 

- - - - - 

urban** 
- 
 

3 - - - - 

a X-a 

rural** 
1 
 

6 - 1 - - 

Total şcoală 
- 
 

- - - - - 

masculin 
- 
 

- - - - - 

feminin 
- 
 

- - - - - 

urban** 
- 
 

- - - - - 

a XI-a  
(an de 

completare) 

rural** 
- 
 

- - - - - 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA SAM şi ANUL DE COMPLETARE, DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ* 
MECANICĂ 

 

ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Total şcoală 5 1 - - 3  

masculin 
4 
 

1 - - -  

feminin 
1 
 

- - - 3  

urban** 
2 
 

- - - 2  

a IX-a 

rural** 
3 
 

1 - - 1  

Total şcoală 
1 
 

7 - 3 1 - 

masculin 
1 
 

7 - 3 1 - 

feminin 
- 
 

- - - - - 

urban** 
1 
 

2 - 2 - - 

a X-a 

rural** 
- 
 

5 - 1 1 - 

Total şcoală 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

masculin 
- 
 

- - - - - 

a XI-a  
(an de 

completare) 

feminin - - - - - - 
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urban** 
- 
 

- - - - - 

rural** 
- 
 

- - - - - 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL TEHNIC 

 
ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 

Total şcoală 
- 
 

- - 1 3 17 

masculin 
- 
 

- - 1 2 9 

feminin 
- 
 

- - - 1 8 

urban** 
- 
 

- - 1 - 5 

a IX-a 

rural** 
- 
 

- - - 3 12 

Total şcoală 
 

4 
 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
16 

masculin 
1 
 

- - - 3 9 

feminin 
3 
 

- - - - 7 

urban** 2 - - - 1 6 

a X-a 

rural** 2 - - - 2 10 
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Total şcoală 
- 
 

- - - - 1 

masculin 
- 
 

- - - - - 

feminin 
- 
 

- - - - 1 

urban** 
- 
 

- - - - - 

a XI-a  

rural** 
- 
 

- - - - 1 

Total şcoală 
- 
 

- - - - - 

masculin 
- 
 

- - - - - 

feminin 
- 
 

- - - - - 

urban** 
- 
 

- - - - - 

a XII - a 

rural** 
- 
 

- - - - - 
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Anexa 2.5. 

 
Rata de promovare 

 
RATA DE PROMOVARE LA ŞAM şi ANUL DE COMPLETARE,  

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ* ELECTRIC 
 

ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total 
şcoală 81,48 79,31 

 
86,20 

 
95,45 

- 

masculin 77,27 80,76 85,71 95,23 - 

feminin 100 66,60 100 100 - 

urban** 74,07 73,91 89,47 100 - 

a IX-a 

rural** 66,66 100 100 90 - 

Total 
şcoală 95,83 95,93 83,33 100 100 

masculin 95,23 94,44 81,81 100 100 

feminin 100 100 100 100 100 

urban** 83,33 100 94,11 100 100 

a X-a 

rural** 100 90 85,71 100 100 

Total 
şcoală 93,54 74,19 83,33 100 92,30 

masculin 92,85 70,37 82,60 100 92,00 

feminin 100 80 33,33 100 100 

urban** 96,55 76 95 100 100 

a XI-a (an de 
completare) 

rural** 50 66,66 88,88 100 83,33 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt 
şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA ŞAM şi ANUL DE COMPLETARE,  
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ* MECANICĂ 

 

ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total 
şcoală 85,71 91,80 

 
94,34 

 
95,74 

- 

masculin 83,63 91,66 94,11 95,74 - 

feminin 100 100 100 - - 

urban** 84,74 66,66 94,28 95,91 - 

a IX-a 

rural** 100 97,82 90,90 90,90 - 

Total 
şcoală 88,23 91,66 92,59 84,00 93,75 

masculin 88,09 91,48 92,45 83,67 93,75 

feminin 100 100 100 100 - 

urban** 87,50 88,37 62,50 75,86 90 

a X-a 

rural** 85,71 100 95,65 95,23 92,10 

Total 
şcoală 91,93 90,32 92,00 94,11 87,75 

masculin 91,93 90,16 91,11 94,00 91,66 

feminin - 100 66,66 100 100 

urban** 91,66 100 96,87 100 100 

a XI-a (an de 
completare) 

rural** 50 64,70 85,71 85 65 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt 
şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  
PROFILUL* TEHNIC 

 

ANUL ŞCOLAR 

Clasa  Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 – 
2010 

Total 
şcoală 94,44 90,00 

 
74,38 85,71 75,00 

masculin 92,85 91,95 77,17 92,30 80,91 

feminin 100 83,33 65,51 76,59 38,00 

urban** 93,47 88,88 54,54 100 76,54 

a IX-a 

rural** 94,44 93,33 96,36 50 74,34 

Total 
şcoală 84,61 94,87 86,36 84,46 93,13 

masculin 100 96,55 67,05 84,41 98,48 

feminin 79,31 90,00 100 80,76 83,33 

urban** 83.23 93,28 90,12 70,35 91,21 

a X-a 

rural** 88,23 100 77,65 97,32 100 

Total 
şcoală 85,42 97,00 89,31 87,75 95,60 

masculin 88,73 100 80,05 98,57 95,58 

feminin 81,36 93,00 96,42 94,44 95,65 

urban** 81,21 97,32 86,65 100 93,21 

a XI-a  

rural** 100 93,43 100 60,32 95,74 

Total 
şcoală 73,58 87,42 75,74 91,75 89,54 

masculin 80,50 87,82 85,58 88,80 88,72 

feminin 53,65 92,68 68,00 100 95,00 

urban** 85,76 85,64 73,23 90,85 86,44 

a XII - a 

rural** 53,79 95,98 82,76 90,32 94,78 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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Anexa 2.6  

RATA DE SUCCES 
 

RATA DE SUCCES LA (EVALUAREA NAŢIONALĂ/TESTAREA NAŢIONALĂ) ŞI LA 
EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2009 - 2010 

 

Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

Numărul 
absolvenţilor de 

învăţământ 
gimnazial 

Numărul elevilor 
care au promovat 

testul naţional 

Numărul 
absolvenţilor 

de 
învăţământ 

liceal 

Numărul 
elevilor care 
au promovat 

examenul 
de 

bacalaureat 

Nivel Naţional, 
Regiunea SV Oltenia 
Judeţul Dolj 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin

Total 
din 

care: 
feminin

Total la nivel naţional     208025 - 14461 - 

   Regiunea SV Oltenia     - - - - 

Jud. Dolj     2232 - 1456 - 

Şcoala G.S. George Bibescu     173 35 52 17 

 

Ponderea elevilor care au promovat testul 
naţional/examenul de bacalaureat  

în anul şcolar 2009 - 2010 
 

Ponderea 
elevilor care au 
promovat testul 

naţional  

Ponderea elevilor 
care au promovat 

examenul de 
bacalaureat Regiunea de dezvoltare 

Judeţul 

Pondere 
Total* 

Pondere  
feminin**

Pondere 
Total*** 

Pondere  
feminin****

Total la nivel naţional   69,3 -  

Regiunea SV Oltenia   - -  

Jud. Dolj   65,25 -  

Şcoala G.S. George Bibescu   30 48,57  
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  

ANUL ŞCOLAR 

Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total absolvenţi, din 
care : 

117 142 159 195  173  

masculin 95 91 101 156  138  
Pe sexe                  

feminin 
22 51 48 39  35  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

89 95 100 85  51  

din alte 
localităţi, din 
care: 

28 47 59 110  122  

urban 89 98 106 88  52  

Absolvenţi 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                        
rural 

28 44 53 107  121  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

105 116 126 187  52  

masculin 83 84 79 151 35 
Pe sexe                  

feminin 
22 32 47 36  17  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

80 74 82 84  23 

din alte 
localităţi, din 
care: 

25 42 44 103  29  

urban 80 75 84 86  22  

Promovaţi 
la examenul 
de 
bacalaureat După 

mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                       
rural 

25 41 42 101  30  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

89,76 90,65 79,10 95,87  30  

masculin 87,36 92,30 78,21 96,79  25,36  
Pe sexe                  

feminin 
100 62,74 97,91 92,70  48,57  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

89,88 77,89 82 98,82  45,09  

din alte 
localităţi, din 
care: 

82,28 89,36 74,57 93,63  23,77  

urban 89,88 76,53 79,24 97,72  42,30  

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                      
rural 

89,28 93,18 79,45 94,39  24,79  
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

         

ANUL ŞCOLAR 

Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total absolvenţi, din 
care : 

117 142 159 195  173  

masculin 95 91 111 156  138  
Pe sexe                  

feminin 
22 51 48 39  35  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

89 95 100 85  51  

din alte 
localităţi, din 
care: 

28 47 59 110  122  

urban 89 98 106 88  52  

Absolvenţi 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                        
rural 

28 44 53 107  121  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

107 126 150 185  162  

masculin 85 80 102 147  129  

Pe sexe                  
feminin 

22 46 48 38  33  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

82 83 97 82  51  

din alte 
localităţi, din 
care: 

25 43 53 103  111  

urban 82 85 99 82  51  

Promovaţi 
la examenul 
de certificare 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                        
rural 

25 41 51 103  111  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

91,45 88,73 94,34 94,87  93,64  

masculin 89,47 87,91 91,89 94,23  93,47  
Pe sexe           

feminin 
100 90,19 100 97,43  94,28  

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

După 
mediul de 
rezidenţă 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

92,13 87,36 97 96,47  100  
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din alte 
localităţi, din 
care: 

89,28 91,48 89,83 93,63  90,98  

urban 92,13 86,73 93,39 74,54  98,07  

al elevilor  

                        
rural 

89,28 93,18 96,22 96,26  91,73  

     

 EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 
COMPETENŢELOR LA SAM  

 

ANUL ŞCOLAR 

Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total absolvenţi, din 
care : 

98 64 70 59  66  

masculin 95 60 66 1  61  

Pe sexe                  
feminin 

4 4 4 58  5  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

66 34 27 26  25  

din alte 
localităţi, din 
care: 

32 30 41 33  41  

urban 67 34 29 26  26  

Absolvenţi 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                        
rural 

31 30 41 33  40  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

98 64 64 59  65  

masculin 95 60 60 1  60  

Pe sexe                  
feminin 

4 4 4 58  5  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

66 34 24 26  25  

din alte 
localităţi, din 
care: 

32 30 40 33  40  

urban 67 34 24 26  25  

Promovaţi 
la examenul 
de certificare După 

mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

     
rural 

31 30 40 33  40  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

100 100 91,42 100  98,48  E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 L
A

 S
A

M
 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la Pe sexe masculin 100 100 91,42 100  98,36 
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feminin 

100 100 
100 

100 
 100 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

100 100 

88,88 

100 

 100 

din alte 
localităţi, din 
care: 

100 100 

93,02 

100 

 97,56 

urban 100 100 82,75 100  96,15 

examenul de 
certificare 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

                        
rural 

100 100 
97,56 

100 
 100 

 
EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

LA ANUL DE COMPLETARE 

 

ANUL ŞCOLAR 

Criteriul 2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Total absolvenţi, din 
care : 

107 79 68 72 69  

masculin 104 74 65 69 67  
Pe sexe 

feminin 3 5 3 3 2  
din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

72 44 36 30 21  

din alte 
localităţi, 
din care: 

35 35 32 42 48  

urban 74 44 38 31 21  

Absolvenţi După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

                        
rural 

33 35 30 41 48  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

107 75 61 69 66  

masculin 104 70 59 66 65  
Pe sexe 

feminin 3 5 2 3 1  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

72 44 33 29 21  

din alte 
localităţi, 
din care: 

35 31 28 40 45  

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 L
A

 
A

N
U

L
 D

E
 C

O
M

P
L

E
T

A
R

E
 

Promovaţi 
la examenul 
de 
certificare 

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

urban 74 44 34 30 21  
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rural 

33 31 27 39 21  

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

100 94,93 89,70 95,83 95,65  

masculin 100 94,59 90,76 95,65 97,01  
Pe sexe 

feminin 100 100 66,66 100 50  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

100 100 91,66 96,66 100  

din alte 
localităţi, 
din care: 

100 88,57 87,50 95,23 93,75  

urban 100 100 89,47 96,77 100  

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
certificare 

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

                        
rural 

100 88,58 90 95,12 93,75  
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Anexa 2.7. 

Număr elevi / cadru didactic 
 
 

Nr. elevi / cadru didactic 
 
 

 NIVEL JUDEŢEAN  -  DOLJ GRUPUL ŞCOLAR “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA 

Nivel de 
învăţământ 

2004 - 
2005 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 2010 
2004 - 
2005 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 2008 
2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Preşcolar             

Primar             

Gimnazial             

Liceal 13,66 17,31 13,35 13,05 11,87 - 16,94 16,66 15,65 16,26 15,62 12,61 

Profesional 
şi tehnic 

12,07 14,26 12,03 13,87 14,21 - 7,91 9,11 9,14 9,84 11,44 9,53 

Postliceal             

Şcoală de 
maiştrii 
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Anexa 2.8.  

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii 
 

Unitatea IPT: GRUPUL ŞCOLAR „GEORGE BIBESCU” Craiova 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2009 - 2010  
(situaţia la data de 01.11.2010) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea 
diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...) 

Nivelul de 
calificare  

Domeniul de 
pregătire (la 
SAM şi anul 
de compl.) / 
Profilul la 
lic.tehn. 

Calificarea 

Nr. 
absovenţi 

(distinct pe 
fiecare 
nivel, 

domeniu/pr
ofil şi 

calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 
(inclusiv 

ca 
persoană 

fizică 
autorizată 

sau ca 
producăt

or 
agricol)  

Înregistr
aţi în 
şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie 
de şomaj, 

neînregistr
aţi în 

evidenţele 
AJOFM  

(dar care 
nu sunt 

angajaţi, nu 
au venituri 
şi se află în 

căutarea 
unui loc de 

muncă) 

Alte situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

 
 
 
 
ŞAM (niv.1) Electric 

Lucrător în 
electrotehnică  

21 21 - - - - - 

 
 

 
- 
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Lucrător în 
lăcătuşărie 
mecanică-
structuri 

19 19 - - - - - 

 
- 

ŞAM (niv.1 

 
 
 
 
Mecanică Lucrător în 

mecanică de 
motoare 

25 25 - - - - - 
 
- 

TOTAL pentru nivelul 1 65 
 

65 - - - - - 
-   

 
Situaţia în procente 

   
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Mecanic 
auto 

24 24      
 

Mecanică Tinichigiu 
vopsitor-
auto 

19 19      
 

 
 
 
Anul de 
completare 
(niv.2) 

Electric 

Lucrător 
în 
electroteh
nică 

24 23     1 

Un elev şi-a 
întrerupt studiile 
deoarece nu s-a 
prezentat la 
examenul de 
atestat 
profesional nivel 
II 

 
TOTAL pentru nivelul 2 

 
67 

 
66 

    1 
   

 
Situaţia în procente 

   
98,50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,50 

 

 
 
 
 

Tehnic 
 

Tehnician 
în 
automatiz
ări 

23 7 6 - 2 5 3 

3 elevi plecaţi în 
străinătate 
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Tehnician 
operator 
tehică de 
calcul 

39 14 5 - 3 3 14 

Un elev a plecat 
în străinătate iar 
13 nu au 
promovat 
examenul de 
bacalaureat 

Tehnician 
mecatroni
st 

63 22 17 - 10 9 5 
5 elevi plecaţi în 
străinătate 

Tehnician 
transportu
ri 

20 3 - - 17 - - 
 

 
 
 
 
Liceu 
tehnologoic 
(niv.3) 

Tehnician 
electroteh
nist 

13 - 2 - 11 - - 
 

 
TOTAL pentru nivelul 3 

 
158 

 
46 

 
30 

 
- 

 
43 

 
17 

 
22 

 

 
Situaţia în procente 

   
29,11 

 
18,98 

 
- 

 
27,21 

 
10,75 

 
13,92 
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Anexa 2.9.  

Reţele şcolare 
 
 

Unitatea IPT: Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova 

 
Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 

 

Centrul de resursă 
responsabil 

Nr. şcoli arondate  

Şcoli Phare TVET 
arondate din regiunea SV 

Oltenia (denumire, 
localitate, judeţ) 

 Grup Şcolar Transporturi 
Căi Ferate Craiova 

4 Gr. Şc. ,,Ştefan Milcu 
Calafat" 
Grup Şcolar "George 
Bibescu" Craiova 
CTAM C-tin Brâncuşi 
Craiova 
SAM Predeşti 

 
 
 

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006 
 

Şcoala coordonatoare  Şcoli Phare TVET arondate 

 

 

 
 

 

 
 
 

Reţele locale active în care este implicată şcoala 
 

Şcoala coordonatoare 
(denumire)  

Şcoli cuprinse în reţea 
(denumire) 

Scopul reţelei 
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