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PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN CADRUL LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA” PITEŞTI 

An școlar 2018 -2019 

 

Nr. 

crt. 

Ținta Măsuri de îmbunătățire 

propuse 

Rezultate măsurabile Perioada Observații 

1 Participarea la programe 

educationale specifice  

Activitate de dezvoltare 

personala pentru elevii de la 

invatamantul profesional 

Cresterea gradului de coeziune al 

grupului 

Dezvoltarea reletiilor 

interpersonale 

Imbunatatirea lucrului in echipa 

22.10.2018 

28.06.2019 

Conducerea unitatii de 

invatamant 

Comisia dirigentilor de la 

invatamantul profesional 

2 Reconsiderarea 

managementului la 

nivelul scolii si al clasei 

in perspectiva egalizarii 

sanselor 

Amenajarea atelierului pentru 

domeniul electronica, 

automatizari in parteneriat cu 

agentul economic 

Spatiu corespunzator nou amenajat 

pentru orele de laborator 

tehnologic 

Mobilier nou specific domeniului 

05.11.2018 

28.06.2019 

Conducerea unitatii scolare 

Consiliul de administratie 

Contabil sef 

Administrator patrimoniu 

Muncitori 

3 Reconsiderarea 

managementului la 

nivelul scolii si al clasei 

in perspectiva egalizarii 

sanselor 

Amenajarea salii de clasa 

pentru  elevii invatamantului 

dualin parteneriat cu agentul 

economic 

Sala de clasa reamenajata cu 

mobilier scolar nou 

05.11.2018 

30.08.2019 

Consiliul de administratie 

Contabil sef 

Administrator patrimoniu 

Agentul economic partener - 

SC.DACIA RENAULT SA 

4 Corelarea pregatirii in 

domeniul tehnic cu cel 

teoretic, pentru a creste 

impactul renumelui scolii 

Diversificarea ofertei scolare 

pe nivelul 3, prin solicitarea 

autorizarii de functionare pe 

calificari din domeniul 

mecanica si electromecanica 

Autorizarea pe noi calificari 

profesionale din domeniul 

mecanica si electromecanica, nivel 

3 

14.01.2019 

28.06.2019 

Conducerea unitatii scolare 

Consiliul de administratie 

Contabil sef 

Comisie CEAC 

5 Crearea unui climat de 

siguranta fizica pentru 

elevii scolii 

Reamenajare camin Mobilier nou in camere 

Cazarmament nou 

Instalatii sanitare noi 

15.10.2018 

28.02.2019 

Conducerea unitatii scolare 

Consiliul de administratie 

Contabil sef 

Administrator patrimoniu 

Muncitori 



6 Reconsiderarea 

managementului la 

nivelul scolii si al clasei 

in perspectiva egalizarii 

sanselor 

Refacere retelei de Internet a 

unitatii scolare 

Cresterea vitezei de lucru 

Acoperirea tuturor spatiilor de 

invatamnat cu reteaua de Internet 

22.10.2018 

28.02.2019 

Consiliul de administratie 

Contabil sef 

Administrator patrimoniu 

Agentul econimic partener SC 

DISTRIBUTIE ENERGIE 

OLTENIA SA 

7 Corelarea pregatirii in 

domeniul tehnic cu cel 

teoretic, pentru a creste 

impactul renumelui scolii 

Evaluarea gradului de 

satisfactie al elevilor de la 

invatamantul dual 

Intocmirea CDL-ului se va realiza 

cu consultarea agentului economic 

Necesitatea imbunatatirii 

atelierului scoala 

18.03.2019 

21.06.2019 

Conducerea liceului 

Membrii CEAC 

Dirigintele clasei de la 

invatamantul dual 

 

 

Responsabil CEAC, 

Prof. Aldea Floricica 




