


2 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 
Plan de acţiune al şcolii ................................................................................................................... 1 

Partea 1 – Context ........................................................................................................................... 4 

1.1. Formularea viziunii /scopului / misiunii ............................................................................... 4 

1.2. Profilul actual al şcolii .......................................................................................................... 6 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din perioada 2014-2017 ................................................ 10 

1.3.1. Îmbunătăţirea bazei didactico - materiale .................................................................... 10 

1.3.2. Perfecţionarea resursei umane ..................................................................................... 11 

1.3.3. Rezultate obţinute de elevi .......................................................................................... 16 

2. Contextul european, național, regional și local ..................................................................... 30 

2.1. Contextul european ......................................................................................................... 30 

2.2. Priorităţi naţionale .......................................................................................................... 32 

2.3. Priorităţi şi obiective regionale şi locale ............................................................................ 33 

Partea a 2- a –  Analiza nevoilor.................................................................................................... 39 

2.1. Colectarea şi analiza datelor din  mediul extern ................................................................. 39 

2.1.1. Aspecte demografice generale ..................................................................................... 39 

2.1.2. Descrierea grupurilor de interese ................................................................................. 43 

2.1.3. Analiza modului în care şcoala trebuie să răspundă în mod dinamic şi flexibil 

cererilor în schimbare ale comunităţii locale şi regionale ..................................................... 44 

2.2. Analiza SWOT calitativă .................................................................................................... 52 

2.2.1.  Analiza mediului extern ............................................................................................. 52 

2.2.2.  Analiza nevoilor  – autoevaluarea internă .................................................................. 55 

2.2.3.  Autoevaluarea calitativă internă .............................................................................. 57 

2.3. Analiza cantitativă a datelor ............................................................................................... 61 

2.4. Analiza S.W.O.T. cantitativă .............................................................................................. 63 

2.5. Rezultatele procesului de autoevaluare .............................................................................. 64 

2.6. Concluzionarea aspectelor principale care necesită dezvoltare – rezumat al priorităţilor 

şcolii. Prognoza. ........................................................................................................................ 65 

2.7. Priorităţile școlii și obiectivele specifice în perioada 2017 -2021 ...................................... 68 

Partea a 3-a. Planul operaţional  2019 - 2020 ................................................................................ 71 

PLANUL OPERAŢIONAL ........................................................................................................ 71 

2019 - 2020 .................................................................................................................................... 71 

3.1. Priorități, obiective, ținte .................................................................................................... 72 

3.2. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 ........................................................... 84 



3 

 

3.3. Resurse umane .................................................................................................................... 85 

3.3.1.  Elevi ............................................................................................................................ 85 

3.3.2.  Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic ........................................................ 88 

3.3.3. Curriculum ................................................................................................................... 90 

3.3.4. Planul de parteneriat .................................................................................................... 94 

Partea a 4-a – Consultare, monitorizare, evaluare ......................................................................... 97 

4.1. Rezumat al procesului de consultare .................................................................................. 97 

4.2. Monitorizare şi evaluarea ................................................................................................... 98 

4.3. Activitatea de monitorizare realizată de management ........................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Partea 1 – Context 
Motto: 

 „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă!” 

 

 

1.1. Formularea viziunii /scopului / misiunii  
 

   

 Viziunea Liceului Tehnologic „Panait Istrati“ asupra rolului şcolii este de a 

valorifica tradiţiile dar şi de a manifesta deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se 

astfel atât formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile  a tinerilor, cât şi recunoaşterea 

calificărilor şi competenţelor dobândite de absolvenţii noştri. 

 Misiunea Liceului Tehnologic „Panait Istrati“ este de a asigura, alături de familie şi 

comunitate,  o educaţie de calitate, de tip european, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi 

creativi, capabili să se integreze social, cultural şi profesional într-o lume dinamică, supusă unor 

transformări continue. 

 

DEVIZA ŞCOLII: PROFESIONALISM – IMPLICARE- SERIOZITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

VALORI CHEIE 

LUCRU ÎN ECHIPĂ: 

 

armonie 

toleranţă 

demnitate 

 

CALITATE ŞI 

EFICIENŢĂ: 

experienţă 

implicare 

seriozitate 

PERFECŢIONARE: 

 

competenţă 

modernizare 

 

COOPERARE ŞI RESPECT RECIPROC 

Cadru didactic Cadru didactic 

Cadru didactic Elevi 

Cadru didactic  Părinţi 

               Şcoală   Comunitate 
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Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:  

▪ Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, 

toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.  

▪ Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii 

activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi 

actorii educaţionali.  

▪ Perfecţionare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru 

precum şi perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor 

profesionale şi personale.  

▪ Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai 

activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii 

în domeniul educaţiei.  

Principiile care stau la baza activităţii instructiv - educative desfăşurate în şcoală sunt: 

▪ Promovarea educaţiei centrate pe elev: 

▪ Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii; 

▪ Management democratic şi consultativ; 

▪ Implicarea comunităţii în viaţa şcolară; 

▪ Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru 

viață.  

 Profilul absolventului Liceului Tehnologic "Panait Istrati" va include un set de valori promovate 

de şcoală, în toate activităţile sale şcolare şi extracurriculare: 

 

Profesionalismul 

Autodepăşirea 

Nobleţea 

Ambiţia 

Implicarea 

Toleranţa 

 

Integritatea 

Succesul 

Tenacitatea 

Respectul 

Autodisciplina 

Tradiţia 

Inovaţia 
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1.2. Profilul actual al şcolii 
 

Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, furnizor de educaţie situat într- o zonă din nord – estul 

oraşului, cu o suprafaţă de aproximativ 2 km2, a fost înfiinţat în anul 1971 şi începând din anul 

1977 pregăteşte elevi  şi adulţi  în calificări profesionale din domeniul transporturilor rutiere. 

Având în vedere că este singura şcoală acreditată cu tradiţie în domeniul transporturilor  care 

asigură o astfel de instruire de specialitate în nivelul 3 – școală profesională, în nivelul 4 – cursul 

superior al liceului și în nivelul 5 - învățământ postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), 

ea recrutează elevi în acest domeniu din tot oraşul şi judeţul Brăila, precum și din județele limitrofe. 

Prin ordinul MECT 1653 din 02.08.2007 şcoala noastră a fost numită unitate reprezentativă cu 

profil transporturi rutiere  din judeţul Brăila.   

 Totodată, oferta şcolii a cuprins, începând cu anul şcolar 2014 - 2015, la şcoala 

profesională, calificarea de marinar, fiind singura şcoală din localitate care asigura formare 

profesională în acest domeniu, ofertă importantă având în vedere faptul că Brăila deţine unul din 

cele patru porturi fluvio - maritime din regiune. Însă, cum calificarea nu a atras elevi în ultimii doi 

ani şcolari, s-a renunţat la propunerea ei în planul de şcolarizare. 

Parteneriatul cu agenţii economici a stat întotdeauna la baza învăţământului profesional şi 

tehnic liceal și postliceal organizat în şcoală, astfel că începând cu 2009 și continuând și în anii 

următori, câţiva dintre agenţii economici cu care şcoala are contracte anuale de parteneriat în 

vederea desfăşurării practicii elevilor şi care au ca obiect de activitate reparaţiile auto (S.C. APAN 

S.R.L, SC Service Automobile SA, SC Universal Service S.A., S.C. TMV MOTORS S.R.L., S.C. 

BYG RACING S.R.L., ÎI Popa George) şi-au propus, ca strategie a managementului resurselor 

umane, angajarea tinerilor recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolii noastre.  

 Strategia şcolii de a-şi diversifica oferta educaţională prin introducerea la seral a claselor 

de filologie din anul școlar 2013 – 2014, la liceu zi a specializării Tehnician mecatronist (anul 

2004) pentru care şcoala are dotare tehnologică de actualitate şi la şcoala profesională a calificării 

de marinar, a fost una bună şi a dat rezultate un timp, aceste clase au atras elevi anual şi astfel, 

şcoala a putut menţine un număr de elevi care să permită menţinerea cadrelor didactice titulare, în 

condiţiile în care populaţia şcolară este în continuă scădere în ultimii ani. 

Începând cu septembrie 2017, ca urmare a HCLM 459/22.12.2016 şi HCLM 

344/31.07.2017 privind modificarea rețelei școlare de învățământ, a avut loc  fuziunea prin 

absorbţie cu Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu", acesta devenind structură a Colegiului 

Tehnic "Panait Istrati". Astfel, începând cu anul şcolar 2017 - 2018 numărul cadrelor didactice 

titulare ale şcolii a ajuns la 41,  iar numărul de elevi a crescut de la 508 în 2016 la 792 în septembrie 

2017, respectiv 763 la începutul anului şcolar 2019 - 2020. 
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Liceu cu tradiţie de aproape 70 de ani în domeniul calificărilor din domeniul prelucrărilor 

mecanice (lăcătuş în construcţii metalice şi utilaj tehnologic) şi prelucrărilor prin aşchiere 

(strungar, frezor - rabotor - mortezor) dar  acreditat şi pe filiera teoretică şi în specializări noi la 

nivel postliceal (Analist programator şi Tehnician optometrist), Liceul Tehnologic "Constantin 

Brâncoveanu" - denumire pe care a purtat-o începând cu 2012 fosta şcoală "Progresul" - a venit 

astfel să diversifice oferta educaţională a Colegiului Tehnic "Panait Istrati". De altfel, promovarea 

ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2017 - 2018, încă înainte de fuziunea propriu zisă a 

reprezentat o misiune asumată împreună de cele două unităţi şcolare, atât din punct de vedere al 

resurselor materiale cât şi din cel al eforturilor făcute de resursa umană. 

 Un alt câştig al acestei fuziuni îl reprezintă experienţa de care beneficiază cadrele didactice 

ale Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu" în derularea de proiecte, cele mai semnificative 

fiind: "Informare şi Consiliere în Carieră" (2002 - 2003),  Programul Phare 2000 - Coeziune 

Economică şi Socială "POLAR 2002" (2003 - 2004), proiectul de dezvoltare şcolară Comenius 

„NEW  CHALLENGER FOR SCHOOL LEADERSHIP, STAFF DEVELOPEMENT, TEAM 

WORKING” (2004 - 2005) De asemenea, în anul 2006 şcoala este acreditată CNFPA pentru 

meseriile “Sudor” şi “Operator introducere, prelucrare, validare date”, în anul 2007  se derulează 

programul de granturi pentru dezvoltarea şcolară „Calitate prin formare profesională” în 

colaborare cu CCD Brăila şi SC Promex SA, în anul şcolar 2009-2010 şcoala primeste materiale 

şi echipamente specifice domeniului frigotehnie prin programul ONUDI (Organizatia Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare Industrială), în anul şcolar 2010-2011 şcoala este selectată în proiectul 

„Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, în 2013-2014  şcoala intră în proiectul ,,CARAVANA 

MESERIILOR,, iar în anul 2014-2015 derulează proiectul „O carieră de succes prin practică, 

consiliere și orientare profesională a tinerilor’’, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!. 

 Un pas important făcut de şcoală, din păcate unul înapoi, este trecerea de la titulatura de 

Colegiu Tehnic la cea de Liceu Tehnologic începând anul școlar 2018 - 2019, ca urmare a 

Ordinului MEN nr. 5030/ 04.09.2018, pas determinat de rezultatele slabe la bacalaureat din ultimii 

ani şi care, deşi nu modifică în niciun fel calculul bugetului obţinut din finaţarea per capita, poate 

aduce prejudicii de imagine ce se pot reflecta în realizarea planului de şcolarizare. 

Liceul Tehnologic "Panait Istrati" cuprinde în prezent clase de liceu filiera Teoretică 

(filologie şi matematică - informatică) şi filiera Tehnologică, domeniile Mecanică și Electric, clase 

de școală profesională în domeniul Mecanic, clase la școala postliceală, cu specializarea Asistent 
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de gestiune în transporturi și Tehnician optometrist. În anul școlar curent nu s-a realizat clasă la 

școala de maiștri, la specializarea Maistru electromecanic auto. În anul şcolar 2019 -2020 sunt 

înscrişi la clasele liceale, forma de învăţământ de zi 206 de elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 19 

ani; 101 cursanţi  la şcoala postliceală, 226 de elevi la școala profesională, 65 de elevi la seral și 

165 de elevi la liceu frecvență redusă, dintre care 19 tineri aflaţi în Penitenciarul de Minori şi Tineri 

Tichileşti.    

Şcoala are un personal didactic format din 54 de persoane, personal didactic auxiliar 8 

persoane şi un personal nedidactic de 10 persoane. 

La începutul anului școlar 2019 -2020 școala avea înscriși, conform Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/ 29.03.2017, 32 de 

elevi la învăţământul dual, dintre care: 11 elevi înscrişi la clasa a IX- a și 11 la clasa a XI-a, la 

calificarea strungar, învăţământ asigurat prin parteneriatul cu SC Pronif Industry SRL Brăila și 10 

elevi înscrişi la clasa a IX- a, calificarea sudor, în parteneriat cu Promex SA. Prin contractele 

încheiate, acestor elevi li se asigură condiţii de pregătire practică adecvate în întreprinderea 

parteneră, asigurare de sănătate şi împotriva riscurilor de accidentare, suport în pregătirea şi 

evaluarea competenţelor prin tutore individual de practică, sprijin social prin acordarea unei burse 

suplimentare lunare de 200 de lei (pe lângă cea oferită de stat) la clasa a IX-a și 400 de lei la clasa 

a XI-a, rechizite şcolare şi asigurarea unei mese în perioada practicii, la cantina firmei, de către 

Pronif Industry, premii la sfârşitul anului şcolar precum şi loc de muncă la finalizarea studiilor pe 

o perioadă nedeterminată sau cel puţin egală cu perioada celor trei ani de pregătire. 

Dat fiind că există condiţiile de integrare socială și cele de reducere a excluziunii sociale 

de asemenea, mai rămâne un singur factor de îndeplinit şi anume, voinţa celor care sunt implicaţi 

în acest proces de formare iniţială  şi continuă de a învăţa, de a finaliza şcoala, de a-şi obţine 

certificatele de competenţe profesionale şi diplomele de absolvire. Dacă unii dintre elevii şcolii au 

abandonat cursurile, acest lucru se datorează condiţiilor familiale şi mijloacelor precare de 

întreţinere pe parcursul studiilor şi nu faptului că meseriile din domeniul transporturilor rutiere, 

pentru care şcoala noastră este furnizorul principal din judeţ,  sau cele din domeniul prelucrărilor 

prin așchiere, nu ar fi căutate pe piaţa muncii. Dimpotrivă, acest lucru este demonstrat pe de o parte 

de parteneriatele de la învățământul dual cât și de numărul mare de firme de transporturi care 

angajează permanent persoane cu astfel de meserii, motiv pentru care şcoala ţine să păstreze  

calificările tradiţionale pe lângă cele care completează în prezent oferta educaţională.  

Toate aceste date arată că şcoala se îndreaptă într-o direcţie favorabilă, furnizează servicii 

de educaţie şi formare conform standardelor europene şi că certificatele de competențe proesionale, 
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cu care se prezintă tinerii la angajare, constituie cartea de vizită a viitorului lor, recomandarea de 

început al unei cariere ce poate deveni de succes. 
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1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din perioada 2014-2017 

1.3.1. Îmbunătăţirea bazei didactico - materiale  

Rezultatele şcolare nu se pot obţine fără o dotare materială şi de infrastructură 

corespunzătoare. Astfel, la începutul anului şcolar 2018 - 2019 şcoala dispune de următoarele: 

- două corpuri de clădire cu 13 săli de clasă în care se desfăşoară activitatea instructiv 

educativă; 

- trei laboratoare (fizică, chimie şi mecatronică) şi patru cabinete (măsurări, mecanică, 

electrotehnică, legislaţie rutieră);  

- două laboratoare de informatică, fiecare cu câte 25 de calculatoare; 

- 12 calculatoare  și un laptop în sălile de clasă şi laboratoare; 

- 12 videoproiectoare şi 9 ecrane de proiecţie; 

- o tablă inteligentă în cabinetul de legislație rutieră; 

- 7 laptopuri şi 8 calculatoare în birouri; 

- conexiune permanentă la internet; 

- 9 imprimante şi 8 copiatoare;  

- cabinet medical cu program zilnic; 

- cabinet de consiliere psiho pedagogică; 

-  bibliotecă cu 39423 volume, din care: 221 volume achiziţionate în ultimii 3 ani şi 23334 

volume preluate de la biblioteca Liceului Tehnologic "Constantin Brâncoveanu";  

- o sală de sport dotată cu 3 mese de tenis şi 9 aparate de fitness; 

- două clădiri de ateliere şcoală în care se află două ateliere de electrotehnică, trei ateliere 

de lăcătuşerie şi un cabinet de mecanică motoare folosite de şcoală, un atelier de sudură şi unul de 

prelucrări mecanice aflate în conservare; 
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- un autodrom cu o suprafaţă de  amenajată de 350 mp și 1300 mp de teren, care ar necesita 

lucrări de refacere; 

- un autoturism Logan şi unul Renault Clio Symbol folosite pentru orele de conducere auto 

ale elevilor; 

- un camion Iveco aflat în conservare şi 5 autoturisme Dacia 1300 folosite la examenul de 

certificare a competenţelor profesionale nivel 3. 

Pentru creşterea atractivităţii activităţilor didactice, modernizarea lecţiilor şi îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare, s-au achiziţionat programe de soft educaţional, folosite în predarea asistată de 

calculator, 3 soft-uri pentru Mecatronică, Măsurări tehnice, Asamblări și 3 soft-uri pentru 

desfăşurarea activităţilor la orele de electrotehnică, legislaţia circulaţiei rutiere şi mecanica 

automobilului. 

Prin proiectul Biblio – IT, câștigător al competiției EDUCLICK în anul 2017, finanțat de 

Ateliere fără frontiere (ONG care acordă anual echipamente IT), proiect realizat de d-na prof. 

Chelu Valentina şi d-na bibliotecar Mocanu Dumitrica, în biblioteca şcolii a fost amenajat un spaţiu 

destinat elevilor, dotat cu 6 calculatoare unde elevii pot să caute diferite informaţii pe internet, pot 

face referate, teme, proiecte, etc. 

Pentru clădirea de ateliere aflată la sediul din Str. Plantelor, Primăria Brăila a alocat 560000 

lei, investiţie multianuală, pentru consolidarea şi refacerea structurii de rezistenţă a clădirii 

respective, lucrare care se ală în faza de finalizare și predare. 

Din cele șase corpuri de clădire de pe Calea Galaţi, nr 346, unde până în septembrie 2017 

a funcţionat Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu", aflate în conservare, conducerea 

Liceului, împreună cu Primăria Brăila, a transferat Atelierul 1 către Liceul Tehnologic G. Moisil 

în anul 2019 și a făcut toate demersurile necesare obținerii avizului  Ministerului Educației pentru 

a transfera către SUPAGL Brăila corpurile C4, C6 și C7, iar pentru celelalte clădiri caută soluţii 

pentru a le găsi o destinaţie cât mai potrivită. 

  

1.3.2. Perfecţionarea resursei umane 

Cadrele didactice din școală au înțeles că nu ne mai putem permite o şcoală orientată spre 

trecut, care pune accent pe cunoştinţe ci că avem nevoie de o şcoală care îi pregăteşte pe copii şi 

tineri pentru viitor, punând accent pe competenţele tehnologice de actualitate, sociale şi de 

comunicare, aşa încât, în ultimii ani toate cadrele didactice au urmat cursuri de perfecționare și 

formare continuă pentru a răspunde nevoii elevilor de a avea lecții atractive, cu strategii didactice 

diverse și metode moderne de predare – învățare. De altfel,  un număr de 35 cadre didactice sunt 

iniţiate în utilizarea calculatorului şi AEL.   
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Au creat soft educaţional, materiale didactice IT, standarde de pregătire profesională, 

programe școlare şi auxiliare curriculare următorii profesori: 

- Bardă Adelina, în colaborare cu colegii de catedră – Transformările simple ale gazului perfect, 

filme didactice animate şi aplicaţii cu un grad ridicat de interactivitate elev-computer pentru 

capitolele Termodinamică, Optică, Fizică atomică şi nucleară, Electricitate, Magnetism, Laborator 

virtual de fizică publicat pe www.didactic.ro; 

- Marcu Mona - premiul I la Concursul interjudețean de materiale didactice cu Fișier CSS-Test 

interactiv HTML (an şcolar 2013 - 2014); 

- Panait Gabriela - premiul I la Concursul interjudețean de materiale didactice cu Teste 

interactive, premiul II cu Fișier CSS-Test interactiv HTML (an școlar 2013 - 2014) şi premiul II 

cu auxiliarul curricular “Managementul relaţiilor profesionale”  (an școlar 2015 – 2016); 

- teste interactive Quiz la disciplinele tehnice (an şcolar 2014 - 2015): Lăzărescu Elena Anca 

(Asamblări mecanice), Marcu Mariana Mona (Mecatronică), Panait Gabriela (Studiul materialelor, 

Măsurări tehnice); 

- Mărginean Carmen - Premiul III  la Concursul interjudețean de materiale didactice cu ,,Operații 

de asamblare”, (2008); 

- Mărginean Carmen – coautor al următoarelor SPP: Standard de pregătire profesională  - 

mecanic agricol – 2016; Standard de pregătire profesională  -tubulator naval – 2016; Standard de 

pregătire profesională- Tubulator naval – 2012; Standard de pregătire profesională- Mecanic 

agricol – 2012; Standard de pregătire profesională – tehnician construcţii navale – 2007; Standard 

de pregătire profesională –maistru construcţii navale – 2007; . Standard de pregătire profesională 

– marinar – 2005; Standard de pregătire profesională  - lucrător în mecanică agricolă – 2003 ; 

Standard de pregătire profesională - lucrător în mecanică de motoare – 2003; Standard de pregătire 

profesională - mecanic auto – 2003; Standard de pregătire profesională - mecanic motoare termice 

– 2003; Standard de pregătire profesională - motorist nave – 2003; Standard de pregătire 

profesională - maşinist utilaje portuare – 2003; Standard de pregătire profesională - tubulator naval 

– 2003; 

- Mărginean Carmen – coautor al următoarelor curricula: Curriculum pentru clasa a IX a 

Învățământ profesional , Domeniul Mecanică – 2016; Curriculum şcolar pentru calificarea 

Mecanic agricol –Nivel 2, Domeniul: mecanică- 2013; Curriculum şcolar pentru calificarea 

Tubulator naval –Nivel 2, Domeniul: mecanică- 2013; Curriculum  pentru Clasa a X-a, ciclul 

inferior al liceului,  filiera tehnologică, Domeniul de pregătire de bază:  mecanică, Domeniul de 

pregătire generală : Marinar – 2010; Curriculum pentru Stagiul de pregătire practică , Calificarea 

profesională: Sudor, nivel 2 – 2010; Curriculum pentru Stagiul de pregătire practică , Calificarea 
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profesională: Modelier, nivel 2 – 2010; Curriculum pentru Stagiul de pregătire practică , 

Calificarea profesională: Forjor - Tratamentist, nivel 2 – 2010; Curriculum pentru clasa a XII-a 

liceu tehnologic, ruta progresivă, calificarea: tehnician construcţii nave – 2009; Curriculum  pentru 

Clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului,  filiera tehnologică, Domeniul de pregătire de bază:  

mecanică – 2009; Curriculum  pentru Clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,  filiera tehnologică, 

Domeniul de pregătire de bază:  mecanică, domeniul pregătirii generale : prelucrări la cald – 2009; 

Curriculum şcolar pentru clasa a X-A ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, Domeniul 

pregătirii de bază: Mecanică, Domeniul pregătirii generale : Marinar – 2009; Curriculum pentru 

clasa a XII – a, liceu tehnologic, ruta progresivă, Tehnician construcţii navale- 2007; Curriculum 

pentru clasa a XIII – a, liceu tehnologic, ruta progresivă, Tehnician construcţii navale- 2007; 

Curriculum şcolar pentru învăţământ postliceal nivelul 3 +, şcoala de maiştri, calificarea: Maistru 

construcţii navale – 2007; Curriculum şcolar pentru şcoala de arte si meserii nivelul 2 - clasa a XI-

a, Domeniul: mecanică, Calificarea: Mecanic motoare termice – 2005; Curriculum şcolar pentru 

şcoala de arte si meserii nivelul 2 - CLASA a XI-a, Domeniul: mecanică,  Calificarea: Motorist 

nave – 2005; Curriculum şcolar pentru şcoala de arte si meserii nivelul 1 - clasa a X-a, Domeniul: 

mecanică, Calificarea: Lucrător în mecanică de motoare – 2004. 

- Mărginean Carmen – coautor al următoarelor auxiliare curriculare: Auxiliar curricular pentru 

ciclul superior al liceului, profil tehnic, modulul Asamblari mecanice, nivelul 3 – 2006; Auxiliar  

curricular  pentru ciclul superior al liceului, profilul: tehnic,  calificarea: Tehnician în prelucrări la 

cald,  modulul: Prelucrări  neconvenţionale, nivelul: 3 – 2006; Auxiliar  curricular,  Profilul: 

Tehnic, Nivelul: 3, Calificarea: Tehnician prelucrări la cald, Modulul: Intreţinerea şi repararea 

maşinilor şi utilajelor, clasa: a XIII-a – 2008; Auxiliar  curricular,  Profilul: Tehnic, Nivelul: 3, 

Calificarea: Tehnician prelucrări la cald, Modulul: Tehnologii de prelucrări la cald, Clasa: a XIII-

a – 2008; Auxiliar  curricular, clasa a XI -a, Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a 

maşinilor şi instalaţiilor navale Domeniu:  mecanic, Nivel: II,  Calificare: Motorist nave- 2009; 

Auxiliar  curricular, clasa a XI -a, Lansarea navei, Domeniu:  Mecanic Nivel: II,  Calificare: 

Lăcătuş construcţii navale- 2009; Auxiliar  curricular, clasa a XIII  -a, Modulul Executarea 

lucrărilor de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor navale, Domeniu:  Mecanic Nivel: II,  

Calificare: Motorist nave – 2009. 
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Situaţia cadrelor didactice care au finalizat cursuri postuniversitare și programe de master 

– an școlar în curs (2019 - 2020) 

 

Nume şi 

prenume cadru 

didactic 

Cursuri 

postuniversitare/ 

Master 

Domeniul / 

Specialitatea 

Instituţia de 

învăţământ 

Anul 

absolviri

i 

Bardă Adelina Masterat 

 

Consiliere 

psihologică și 

educațională 

 2009 

Bratosin  

Corina-Marinela 

Masterat 

 

Teoria și practica 

textului literar 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2011 

Chelu  

Valentina 

Masterat 

 

Management în 

administrație și 

servicii publice 

Universitatea  

„Constantin 

Brâncoveanu” 

Pitești 

2006 

 

Ciocoiţei 

Mihaela Elena 

Doctorat 

Masterat 

 

Istorie 

Istoria Europei Sud-

Estice 

Universitatea din 

București, 

Facultatea de 

Istorie  

1996 

2006 

Frăţilă Cipriana-

Manuela 

 

Masterat 

 

Traductodologie Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2011 

Gheorghe 

Valentin 

Petrișor 

Studii 

postuniversitare 

Facultatea de Drept  Spiru Haret 

București 

2011 

Lăzărescu 

Elena-Anca 

Masterat 

 

 

Studii 

postuniversitare 

A.A.C.D.M.E.T 

 

 

Educație 

Tehnologică 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

Universitatea 

Politehnică 

Bucureşti 

2012 

 

 

2014 

Marcu Mariana-

Mona 

Masterat 

 

Studii 

postuniversitare 

 

Sistemul calității în 

construcții 

Informatică aplicată 

și programare 

Facultatea de 

inginerie Brăila 

2008 

 

2010 

Munteanu 

Lucreția 

Studii 

postuniversitare 

Informatică Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2001 

Muşat Aura Masterat 

 

Managementul 

economic al 

unităţilor şcolare 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2014 

Oancea Denisia 

Roxana 

Studii 

postuniversitare 

Drept Univ D. Cantemir 

Iași/Facultatea de 

Ştiințe 

2005 

Oprea Gabriela Studii 

postuniversitare 

Matematică Universitatea 

Transilvania 

Braşov 

2012 
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Panait  Gabriela Masterat 

 

Managementul 

calităţii în inginerie 

industrială 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2011 

Podoiu Corina 

Narcisa 

Studii 

postuniversitare 

Masterat 

 

Informatică 

Analiza asistată de 

calculator a 

dinamicii maşinilor 

si echipamentelor 

tehnologice 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2002 

 

2011 

Robitu Marian Studii 

postuniversitare 

 

Matematică Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2015 

Stoian 

Giorgiana 

Masterat 

 

Limba Engleză- 

Traducere şi 

Interpretariat 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2009 

Șerban Cosmin 

Lucrețiu 

Masterat 

 

Istorie - "Dunărea in 

istoria Europei" 

Universitatea 

Dunărea de Jos 

din Galați 

2006 

 

Situaţia formatorilor, a experţilor în management educaţional şi a profesorilor metodişti din 

şcoală – an școlar în curs (2019 - 2020) 

Nume şi prenume 

cadru didactic 

Metodist / formator / expert 

educaţional 

Domeniul / 

Specialitatea 

Anul 

obţinerii 

Bardă Adelina Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Membru în Consiliul Consultativ al 

ISJ 

Metodist ISJ 

Fizică 2014 

2016, 2017, 

2018 

2017, 2018 

Chelu Valentina Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Limba şi 

literatura română 

2011 

2012 

Comişan Elena 

Cecilia 

Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Mecanică/ 

Mecanică fină 

2008 

2012 

Drăgan Camelia Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Membru în Consiliul Consultativ al 

CCD 

Limba şi 

literatura română 

2016 

 

2018 

Lăzărescu Elena 

Anca 

 

Formator 

 

Mecanică/T.C.M

. 

 

2008 

 

Marcu Mariana-

Mona 

Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Membru în Consiliul Consultativ al 

ISJ 

 

Mecanică 2009 

2014 

 

2016 

Mărginean 

Carmen 

Formator Mecanică/ 

Maşini termice 
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Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Muşat Aura Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Electrotehnică/ 

Electroenergetic

ă 

2008 

2013 

Oancea Denisia 

Roxana 

Metodist ISJ 

Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Educaţie fizică 2010 

2007  

2011 

 

Oprea Gabriela  Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Formator 

Metodist ISJ  

Fizică - 

Matematică 

2013 

 

2008 

2010 

Panait Gabriela Metodist ISJ  

Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Membru în Consiliul Consultativ al 

ISJ 

Mecanică/U.T.S. 2012 -2018 

2008 

2012 

 

2014-2018 

Podoiu Corina 

Narcisa 

Formator 

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Informatică 2014 

2013 

Popa Angelina Metodist ISJ  

Membru în Corpul naţional al 

experților în management educațional 

Economie 2017 

2017 

 

Mai sunt însă pași de făcut pentru a educa spiritul de iniţiativă dar şi responsabilitatea 

pentru ceea ce face fiecare, iar măsurile luate de şcoală privind dezvoltarea profesională a 

personalului didactic trebuie să vizeze:   

• competenţele metodice şi adecvarea metodelor didactice, în raport cu schimbările 

introduse prin reformele din ÎPT dar şi în raport cu cerinţele beneficiarilor direcţi, 

nativi în lumea tehnologiei informaţiei în care noi suntem doar rezidenţi;  

• actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic, realizată în parteneriat și cu 

sprijinul operatorilor economici parteneri. 

 

1.3.3. Rezultate obţinute de elevi 

Mediile de admitere în perioada 2016-2020 

 

 Media de admitere la 

Liceul Tehnologic 

"Panait Istrati" 

Media de admitere la Liceul 

tehnologic "Constantin 

Brâncoveanu" 

Media 

maximă  

Media 

minimă 

Media 

maximă  

Media 

minimă 
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An şcolar 2016 - 2017     

Învăţământ liceal, domeniul:     

Mecanic  7,16 4,39 6,90 5,54 

Electric  7,44 5,48 - - 

Invăţământ profesional 6,68 2,35 5,02 1,75 

An şcolar 2017 - 2018     

Învăţământ liceal, domeniul:     

Mecanic  7,83 4,45 - - 

Electric  7,04 5,36 - - 

Invăţământ profesional 6,24 1,97 - - 

An şcolar 2018 - 2019 Media de admitere la Liceul Tehnologic "Panait 

Istrati" 

 Media maximă Media minimă 

Învăţământ liceal, domeniul:   

Mecanic  7,05 3,22 

Electric  7,14 4,27 

Invăţământ profesional 7,24 1,95 

Învăţământ liceal, domeniul:   

Mecanic  6,85 3,84 

Electric  7,07 4,64 

Invăţământ profesional 6,44 1,99 

 

REZULTATELE LA EXAMENELE DE ABSOLVIRE ÎN PERIOADA 2015 - 2019 

REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - Liceul Tehnologic "Constantin 

Brâncoveanu" 
 

LICEU  ZI 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT  

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 8 7 2 28,5% 
AUGUST 8 3 0 0% 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 6 4 2 50% 
AUGUST 3 2 0 0% 

 

LICEU  SERAL 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 3 3 2 66,6% 
AUGUST 3 1 0 0% 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 0 0 0 - 
AUGUST 0 0 0 - 

 

LICEU  FR 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 4 3 1 33,3% 
AUGUST 5 1 0 0% 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 2 2 0 0% 
AUGUST 2 2 2 100% 
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REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - Liceul Tehnologic "Panait Istrati"  

LICEU  ZI 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT  

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 20 19 5 26,3% 
AUGUST 18 13 0 0% 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 19 14 4 28,5% 
AUGUST 19 12 3 25% 

2017 - 2018 
IUNIE-IULIE 14 7 3 42% 

AUGUST 0 0 0 0 

2018 - 2019 
IUNIE-IULIE 24 24 7 29,16% 

AUGUST 14 13 1 7,6% 

 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU": 

 
REZULTATE LA EXAMENUL DE CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE - 

NIVEL III- ŞCOALA PROFESIONALĂ 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE - - - - 

AUGUST - - - - 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 8 8 8 100 % 

AUGUST - - - - 

 
NIVEL IV- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 19 19 19 100 % 

AUGUST 2 2 2 100 % 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 18 18 18 100 % 

AUGUST - - - - 

 

NIVEL V 
ȘCOALA POSTLICEALĂ -  ANALIST PROGRAMATOR 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 FEBRUARIE 10 10 10 100 % 

2016 - 2017 FEBRUARIE 11 11 11 100 % 

ȘCOALA POSTLICEALĂ -  TEHNICIAN OPTOMETRIST 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 IUNIE-IULIE 36 35 35 100 % 

2016 - 2017 IUNIE-IULIE 19 19 19 100 % 

ȘCOALA POSTLICEALĂ -  COSMETICIAN 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2016 - 2017 IUNIE-IULIE 9 9 9 100 % 

 

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI": 

 
REZULTATE LA EXAMENUL DE CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE - 

NIVEL III- ŞCOALA PROFESIONALĂ 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 
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2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 21 21 21 100 % 

AUGUST - - - - 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 38 35 35 100 % 

AUGUST - - - - 

2017 - 2018 
IUNIE-IULIE 48 47 47 100% 

AUGUST - - - - 

2018 - 2019 IUNIE-IULIE 38 38 38 100% 

AUGUST - - - - 

 
NIVEL IV- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IUNIE-IULIE 26 26 26 100 % 

AUGUST 16 13 13 100 % 

2016 - 2017 
IUNIE-IULIE 51 51 51 100 % 

AUGUST - - - - 

2017 - 2018 
IUNIE-IULIE 33 29 29 100% 

AUGUST - - - - 

2018 - 2019 IUNIE-IULIE 34 29 29 100% 

AUGUST     

 

 

NIVEL V 

ȘCOALA POSTLICEALĂ -  ASISTENT DE GESTIUNE ÎN TRANSPORTURI 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
15 12 12 100 % 

2016 - 2017 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
12 12 12 100 % 

2017 - 2018 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
9 9 9 100 % 

2018 - 2019 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
11 9 9 100% 

 
NIVEL V 

ȘCOALA POSTLICEALĂ -  TEHNICIAN OPTOMETRIST 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2017-2018 IUNIE-IULIE 14 14 14 100 % 

2018 - 2019 IUNIE-IULIE 34 34 34 100% 

 
ȘCOALA DE MAIŞTRI - MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO 

ANUL SESIUNEA 
ELEVI 

ÎNSCRIŞI 

ELEVI 

PREZENŢI 

ELEVI 

REUŞIŢI 
PROCENT 

2015 - 2016 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
19 19 19 100 % 

2016 - 2017 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
11 11 11 100 % 

2017 - 2018 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
16 16 16 100 % 

2018 - 2019 
IANUARIE - 

FEBRUARIE 
11 11 11 100% 
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În ce priveşte examenele de absolvire, toţi elevii înscrişi la examenele de certificare a 

competenţelor nivel 3, 4 şi 5 au fost declaraţi admişi, însă promovabilitatea la examenul de 

bacalaureat rămâne cea mai mare provocare a școlii, deoarece în ultimii ani tot mai puțini 

absolvenți optează pentru înscrierea la examenul de maturitate iar dintre cei care se prezintă la 

examen sunt și mai puțini cei care reușesc să îl promoveze. 

 

REZULTATELE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE LA LICEUL 

TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI": 

 

Rezultatele la olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2015 - 2016:  

Nr. 

crt. 

Profil/ 

Domeniu/ 

Calificare 

profesională 

Clasa Nume şi 

prenume 

elev/i 

Olimpiada/ 

Concursul 

Performanța Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

a XI-a 

A 

Dobre 

Bogdan  

Olimpiada la 

disciplinele din 

aria curriculară 

tehnologii, 

domeniul 

Mecanică 

Premiul I la 

faza 

județeană  și 

participare 

la faza 

națională 

Lăzărescu Elena 

Anca  

Panait Gabriela 

Comișan Cecilia 

Elena 

2. Tehnic/ 

Electric/ 

Tehnician 

electrician 

electronist 

auto 

a XI-a 

B 

Mihalcea 

Remus 

Olimpiada la 

disciplinele din 

aria curriculară 

tehnologii, 

domeniul 

Electric 

Premiul I la  

faza 

județeană  și 

participare 

la faza 

națională 

Mușat Aura 

Comișan Elena 

3. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

 a XI-a 

A 

Dobre 

Bogdan  

Concursul 

tehnic regional 

Mihai 

Honorius 

Teodorescu 

Mențiune 

specială   

Panait Gabriela 

 

4. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

a XII-a 

A 

Dumitriu 

Ionuț Fănel 

 

Constantin 

Marius 

Daniel 

 

Ștefan 

Nicolae 

Emil 

Oswalldo 

 

Concursul 

interjudețean 

"Să 

descoperim/ Să 

cunoaștem 

Mecatronica și 

Robotica 

2016" - 

Facultatea de 

Automatică, 

Calculatoare şi 

Electronică, 

Universitatea 

din Craiova 

Premiul al 

II-lea  

Marcu Mariana 

Mona 

5. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

 a XII-a 

A 

Sacară 

Marin 

Mihai  

Concursul 

regional de 

desen tehnic și 

AutoCAD 

Premiul I  Lăzărescu Elena 

Anca  
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Rezultatele la olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2016 - 2017:  

Nr. 

crt. 

Profil/ 

Domeniu/ 

Calificare 

profesională 

Clasa Nume şi 

prenume 

elev/i 

Olimpiada/ 

Concursul 

Performanța Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

a XI-a 

A 

Cană 

George 

Marian  

Olimpiada la 

disciplinele 

din aria 

curriculară 

tehnologii, 

domeniul 

Mecanică 

Premiul I la 

faza 

județeană  și 

participare la 

faza națională 

Lăzărescu Elena 

Anca  

Panait Gabriela 

Comișan Cecilia 

Elena 

2. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

a XI-a 

A 

Cană 

George 

Marian  

Concursul 

județean 

„Info Mat” 

Secțiunea 

TIC 

Premiul I Podoiu Corina 

3. Tehnic/ 

Mecanică/ 

a IX-a  Pica 

Alexandru 

Concursul 

județean 

„Info Mat” 

Secțiunea 

TIC 

Mențiune Podoiu Corina 

4. Tehnic/ 

Mecanică/ 

a IX-a Priceputu 

Matei 

Concursul 

județean 

„Info Mat” 

Secțiunea 

TIC 

 

Mențiune Podoiu Corina 

5. Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

a XI-a 

A 

Cană 

George 

Marian  

Concursul 

tehnic 

interjudeţean 

CMHT  

(Mihai 

Honorius 

Teodorescu) 

Mențiune Lăzărescu Elena 

Anca  

 

6.  

 

Tehnic/ 

Mecanică/ 

Tehnician 

mecatronist 

 

a XI-a 

A 

Cană 

George 

Marian  

Concursul 

local 

AutoCAD 

Premiul I Lăzărescu Elena 

Anca  

 

7.  a XII-a 

A 

Dobre 

Dragoş 

Concursul 

local 

AutoCAD 

Premuil al II -

lea 

Lăzărescu Elena 

Anca  

 

8. a XI-a 

A 

Cimpoiașu 

Ionuț 

local 

AutoCAD 

Premuil al III 

-lea 

Lăzărescu Elena 

Anca  

 

9. Tehnic/ 

Mecanică/ 

a IX-a Neagu 

Robert 

Concursul de 

matematică 

A. Haimovici 

Premiul I la 

faza 

județeană  și 

participare la 

faza națională 

Paraschiv Rodica 
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Rezultatele la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare în anul şcolar 2017 - 2018:  

Nr. 

crt. 

Profil/ 

Domeniu/ 

Calificare 

profesională 

Clasa Nume şi 

prenume 

elev/i 

Olimpiada/ 

Concursul 

Performan

ța 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1.  Domeniul: 

Electric 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a 

A 

Petcu Silviu Olimpiada 

disciplinelor din 

aria curriculară 

Tehnologii.  

Premiul I 

la faza 

județeană 

Notiţă Violeta 

2.  Domeniul: 

Electric 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a 

A 

Fluturaș 

Ionel 

Olimpiada 

disciplinelor din 

aria curriculară 

Tehnologii.  

Premiul al 

II-lea la 

faza 

județeană. 

Participare 

la faza 

națională 

Notiţă Violeta 

3.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Mecanic auto 

a XI-a 

B 

Stoican 

Marian 

Concurs 

profesional 

Premiul al 

III-lea la 

faza 

județeană 

Prof. Robitu 

Marian 

Maistru Chiriță 

Traian 

4.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Mecanic auto 

a XI-a 

B 

Popa 

George 

Concurs 

profesional 

Mențiune 

la faza 

județeană 

Prof. Robitu 

Marian 

Maistru Chiriță 

Traian 

5.  Domeniul: 

Mecanică 

Specializare: 

Tehn. Transp. 

a X-a  

A 

Iordache 

Ștefăniță 

Concursul de 

matematică A. 

Haimovici 

Premiul I 

la faza 

județeană. 

 

Prof. Paraschiv 

Rodica 

6.  Domeniul: 

Mecanică 

Specializare: 

Tehn. Transp. 

a X-a  

A 

Iordache 

Ștefăniță 

Concurs 

interjudețean de 

matematică și 

informatică 

“TehnoMath” 

Mențiune Prof. Podoiu 

Corina 

7.  Domeniul: 

Electric 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a 

A 

Chiriac 

Georgian 

Concursul 

regional de 

desen tehnic și 

Auto CAD 

Premiul I Prof. Lăzărescu 

Elena-Anca 

8.  Domeniul: 

Electric 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a 

A 

Petcu Silviu Concursul 

regional de 

desen tehnic și 

Auto CAD 

Premiul al 

III –lea 

 

 

Prof. Lăzărescu 

Elena-Anca 

9.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificare: 

LCMUT 

a X-a 

E 

Cîrjan Ionuț Concurs 

Interjudețean 

Micii meseriași-

O lume care se 

pierde 

Premiul I Prof. Gheorghe 

Valentin  

10.  Domeniul: 

Electric 

a X-a 

B 

Neagu 

Robert 

Concurs 

national 

Premiu 

Special 

Prof. Popa 

Angelina 
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Specializare: 

TEEA 

Reclama și 

influența ei 

asupra 

consumatorilor 

11.  Extracurricu-

lar 

a XI-a 

A 

Bîtcă 

Mihăiță 

Concurs 

interjudețean de 

poezie, proză și 

eseuri Nichita 

Stănescu 

Mențiune Prof. Bratosin 

Corina 

12.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Iancu Mirel Concurs 

regional 

Necuvintele 

Premiul al 

II-lea 

 

Bibliotecar 

Mocanu 

Dumitrica 

13.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

A 

Olteanu 

George 

Concurs 

regional 

Necuvintele 

Premiul 

special 

Bibliotecar 

Mocanu 

Dumitrica 

14.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Concurs 

national 

Automobilul 

între DA și NU 

Premiul al 

II-lea 

 

Bibliotecar 

Mocanu 

Dumitrica 

15.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Concurs 

interjudețean 

Asta-i datina 

străbună 

(secțiuni: 

felicitare, hand 

made, obiecte 

tradiționale) 

Premiul al 

II-lea și 

două 

mențiuni 

Prof. Popa 

Angelina 

16.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

C 

 

Strîmbeanu 

Ștefania-

Elena 

Concursul  

Național 

“Mesajul  meu 

antidrog” 

(secțiunea Eseu) 

Premiul al 

II-lea 

Prof. Munteanu 

Lucreția 

17.  Extracurricu-

lar 

a IX-a 

A 

Dumitru 

Cristian- 

Florentin 

Concursul 

Internațional 

“Tradiții și 

obiceiuri de 

iarnă pe ulița 

mea” 

(secțiunea Film) 

Premiul al 

II-lea 

Prof. Munteanu 

Lucreția 

18.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Neagu 

Robert 

Concurs 

județean  Noi 

suntem români 

(secțiunea 

Grafică pe 

calculator) 

Premiul al 

II-lea 

Prof. Munteanu 

Lucreția 

 

 

 

 

19.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Concurs 

județean Noi 

suntem români 

( Fotografie) 

Premiul al 

III-lea 

 

Prof. Munteanu 

Lucreția 
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20.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

C 

Corbu 

Cristina 

Concurs 

județean Noi 

suntem români 

(secțiunea ppt) 

Mențiune Prof. Munteanu 

Lucreția 

21.  Extracurricu-

lar 

a XI-a 

A 

Novac 

Alexandru 

Concurs 

național 

Automobilul 

între DA și NU 

 (semne de carte) 

Premiul al 

II -lea 

Prof. Panait 

Gabriela 

22.  Extracurricu-

lar 

a X-a  

B 

Stanciu 

Geanina, 

Neagu 

Robert, 

Sandu 

Georgică 

Concurs 

Județean  

Unirea în 

istoria 

românilor 

(power-point) 

Mențiune Prof. Bratosin 

Corina 

23.  Extracurricu-

lar 

a IX-a 

E 

Nechita 

Marian - 

Cristian 

Concurs 

Regional 

Pledoarie 

pentru lectură 

(creație literară) 

Premiul I Prof. Mustață 

Carmen 

24.  Extracurricu-

lar 

a XI-a 

A 

Bâtcă 

Mihăiță 

Concurs 

Regional 

Pledoarie 

pentru lectură 

(creație literară) 

Premiul I Prof. Bratosin 

Corina 

25.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Neagu 

Robert 

Concurs 

Regional 

Pledoarie 

pentru lectură 

(creație plastică) 

Premiul III Prof. Bratosin 

Corina 

26.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Mihaela 

Violeta 

Concurs 

Național  

Marin Preda – 

Pe urmele 

Moromeților 

(creație literară) 

Premiul 

special 

Prof. Bratosin 

Corina 

27.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

C 

Ioan 

Alexandra 

Concurs 

interjudețean  

“De Dragobete, 

iubește 

românește “ 

Premiul 

SPECIAL 

 

 

 

Prof. Oprea 

Gabriela 

28.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

C 

Ioan 

Alexandra 

Concurs 

național  ”Noi și 

Pământul pentru 

o viață mai bună 

Premiul I Prof. Oprea 

Gabriela 

29.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Concurs 

național 

“Extemporal și 

la dirigenție” 

Premiul al 

II-lea 

Prof. Oprea 

Gabriela 

30.  Extracurricu-

lar 

a X-a 

B 

Stanciu 

Geanina 

Concurs 

județean 

Premiul 

special 

Prof. Oprea 

Gabriela 
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a IX-a 

B 

a X-a 

B 

Țigău 

Leonard 

Sandu 

Georgică 

”De la robie la 

libertate” 

 

Rezultatele la olimpiade şi concursuri școlare și extrașcolare în anul şcolar 2018 - 2019:  

Nr. 

crt. 

Profil/ 

Domeniu/ 

Calificare 

profesională 

Clasa Nume şi 

prenume 

elev/i 

Olimpiada/ 

Concursul 

Performanța Cadre 

didactice 

care au 

pregătit elevul 

1. Domeniul: 

Mecanică 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a  

B 

Neagu 

Robert 

Olimpiada 

disciplinelor din 

aria curriculară 

Tehnologii  

Premiul I la 

faza 

județeană 

Participare la 

faza națională 

Prof. Notiţă 

Violeta 

Prof. Mușat 

Aura 

 

2.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Mecanic auto 

a XI-a 

D 

Feraru 

Gabriel 

Concursul pe 

meserii pentru 

învăţământul 

profesional 

Premiul I la 

faza 

județeană 

Participare la 

faza națională 

Prof. Robitu 

Marian 

Prof. Panait 

Gabriela 

Prof. 

Nișcoveanu 

Marioara 

Maistru 

Antohe Eugen 

3.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Mecanic auto 

a XI-a 

D 

Statache G. 

Florin 

Nicuşor 

Concursul pe 

meserii pentru 

învăţământul 

profesional 

Premiul al II-

lea la faza 

județeană 

Prof. Robitu 

Marian 

Prof. Panait 

Gabriela 

Prof. 

Nișcoveanu 

Marioara 

Maistru 

Antohe Eugen 

4.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Mecanic auto 

a XI-a 

E 

Goran 

Claudiu 

Concursul pe 

meserii pentru 

învăţământul 

profesional 

Premiul al III-

lea la faza 

județeană 

Prof. Robitu 

Marian 

Prof. Panait 

Gabriela 

Prof. 

Nișcoveanu 

Marioara 

Maistru  

Petru Liviu 

5.  Domeniul: 

Mecanică 

Specializare: 

Tehn. Transp. 

a XI-a  

A 

Iordache 

Florin 

Ștefăniță 

Concursul de 

matematică A. 

Haimovici 

Premiul I la 

faza 

județeană 

 

Prof. 

Paraschiv 

Rodica 

6.  Domeniul: 

Mecanică 

Specializare: 

TEEA 

a XI-a  

B 

Neagu 

Robert 

Concursul de 

matematică A. 

Haimovici 

Premiul al II-

lea la faza 

județeană 

 

Prof. 

Paraschiv 

Rodica 
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7.  Domeniul: 

Mecanică 

Calificarea: 

Strungar 

a X-a 

E 

Nechita 

Marian 

Concursul 

Interjudețean 

Micii meseriași 

– O lume care 

se pierde 

Premiul al III-

lea 

Prof. 

Gheorghe 

Valentin 

8.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Lăpău 

Roxana 

Concursul 

regional "Noi 

suntem români" 

Premiul 

special 

(secţiunea 

ppt) 

Prof. Panait 

Gabriela 

9.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Corbu 

Cristina 

Concursul 

regional "Noi 

suntem români" 

Premiul 

special 

(secţiunea 

fotografie) 

Prof. 

Munteanu 

Lucreţia 

10.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Strâmbeanu 

Ştefania 

Concursul 

regional "Noi 

suntem români" 

Menţiune 

(secţiunea 

fotografie) 

Prof. 

Munteanu 

Lucreţia 

11.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

B 

Neagu 

Robert 

Concursul 

judeţean "Noi şi 

pământul pentru 

o viaţă  mai 

bună" 

Premiul al II-

lea 

Prof. Popa 

Angelina 

12.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

B 

Stanciu 

Geanina 

Concursul 

judeţean "Noi şi 

pământul pentru 

o viaţă  mai 

bună" 

Premiul al III-

lea 

(secţiunea 

ppt) 

Prof. Popa 

Angelina 

13.  Extracurricu-

lar 

a X-a  

B 

Răducan 

George 

Concursul 

judeţean "Noi şi 

pământul pentru 

o viaţă  mai 

bună" 

Premiul al III-

lea 

(secţiunea 

desene) 

Prof. Popa 

Angelina 

14.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

B 

Stanciu 

Geanina 

Concursul 

Naţional 

"Recunoştinţă 

făuritorilor 

Marii Uniri" 

Premiul al III-

lea 

 

Prof. Popa 

Angelina 

15.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

a XII-

a A 

Gavriliuc 

Ana Maria 

Bîtcă 

Mihăiţă 

Concursul 

Naţional 

"Recunoştinţă 

făuritorilor 

Marii Uniri" 

Menţiune Prof. Popa 

Angelina 

16.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Gavriliuc 

Ana Maria 

Concursul 

național Alege! 

Este dreptul tău. 

 

Menţiune Prof. Popa 

Angelina 

17.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

a XII-

a A 

 

Gavriliuc 

Ana Maria 

Bîtcă 

Mihăiță 

 

Concursul 

judeţean 

Centenarul 

României Mari 

Menţiune Prof. Popa 

Angelina 
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18.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

B 

Stanciu  

Geanina  

Sandu 

Geogică 

Concursul 

judeţean CAEJ 

România după 

Marea Unire 

Premiul al III-

lea 

(secţiunea 

ppt) 

Prof. Popa 

Angelina 

19.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Marcu 

Georgiana-

Laurenția 

Concursul 

CAEJ 16 Olt 

Suntem în 

siguranță pe 

Internet? 

Premiul al III-

lea 

(secţiunea 

Multimedia) 

Prof. 

Munteanu 

Lucreţia 

20.  Extracurricu-

lar 

a XI-a  

C 

Gavriliuc 

Ana Maria 

Concursul 

Interjudețean 

CAERI 269 de 

informare și 

prevenire 

antidrog ”Praf 

în ochi” 

Premiul I 

(secţiunea 

eseuri 

literare) 

Prof. 

Munteanu 

Lucreţia 

21.  Extracurricu-

lar 

 Echipa 

liceului 

Concursul 

regional ”De la 

robie la 

libertate” 

Menţiune Prof. Oprea 

Gabriela 

22.  Sportiv 

Fotbal 

 Echipa 

liceului 

Concursul 

judeţean 

Premiul al II-

lea 

Prof. Şerban 

Cosmin 

  

Activitățile extracurriculare propuse au integrat nevoia de educație și formare cu preocupările 

elevilor și cadrelor didactice din școală, adaptându-se totodată la specificul unității noastre.  

Proiectele educaţionale propuse şi incluse în CAEJ: Pasiunea mea, automobilul (poziţia 160 în 

CAEJ) în partenerial cu ISJ, Palatul copiilor şi Şcoli gimnaziale din municipiu şi judeţ,  Liceenii 

COOL spun NU violenţei (poziţia 97 în CAEJ), Natura însemnă viaţă (poziţia 89 în CAEJ), în 

parteneriat cu şcolile gimnaziale din municipiu: Mihail Kogălniceanu, I. L. Caragiale, Vasile 

Alecsandri şi Sărbători şi tradiţii la români (poziţia 23 în CAEJ) derulat în parteneriat cu Centrul 

Multifuncţional Brăila şi în CAERI (poziţia 366): My Europe, în cadrul căruia s-a desfăşurat 

simpozionul cu tema “Uniunea Europeană- casa noastră”, la care au participat elevi şi cadre 

didactice de la Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din Sibiu, Colegiul Tehnic de Marină din Galați, 

Școala Gimnazială "Anghel Saligny" din Focșani, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" din Fălticeni, 

Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Ploiești.. Activităţi desfăşurate: Dăruind de 

sărbători- decembrie 2018- prof. Oprea Gabriela,  ,,Împreună împotriva violenţei”- 30 ianuarie 

2019, Ziua Mondiala a nonviolenţei în şcoli- prof. Notiţă Violeta; 22 martie 2019- Ziua Mondială 

a apei (concurs, ppt, expoziție)- prof. Munteanu Lucreţia; 19 aprilie 2019- Ziua Mondială a 

Pământului (concurs: ppt, pliante postere; expoziție) - prof. Munteanu Lucreţia; Concurs de desene 

pe pagina de facebook a proiectului Liceenii COOL spun NU violenţei- prof. Gîrbăcea Mihaela, 

informatician Gheorghiu Mihaela; Concursuri destinate elevilor din şcoală şi elevilor de gimnaziu: 

Miditehnicus - prof. Panait Gabriela, Mecanicul priceput - prof Urse Aneta, prof. Chiriţă Traian, 
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Pasiunea mea-automobilul- prof. Lăzărescu Anca, Legislaţie rutieră - prof. Marcu Mona, Auto 

Start Design- prof. Podoiu Corina, Cel mai bun şofer - prof. Robitu Marian, bibliotecar Mocanu 

Dumitrica; Concurs de creație artistico-plastică și literară “Uniunea Europeană- casa noastră”-  

expoziție, simpozion cu ISBN- prof. Munteanu Lucreţia; Lecții de viață – proiect din cadrul 

Campaniei naționale Prevenirea delicvenței juvenile și facilitarea reintegrării sociale a 

persoanelor cu fapte penale- prof. Dinu Gabriela; Biblio – IT- prof. Chelu Valentina, bibliotecar 

Mocanu Dumitrica; Cartea vie a profesiei-  Consiliere profesională şi orientare în carieră în 

parteneriat cu Biblioteca judeţeană Panait Istrati Brăila - bibliotecar Mocanu Dumitrica. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală au fost: Ziua Europeană a limbilor străine, 

Ziua Micului Întreprinzător, Ziua internaţională a Mării Negre, Ziua Armatei Române în școli, 

Hour Code,  Igiena personală, Îngrijirea stomatologică şi Prevenirea afecțiunilor respiratorii – 

educaţie pentru sănătate, „Personalităţi care au marcat destine, modele pentru voi!”, Concursul de 

lectură Pagini istratiene din cadrul Zilelor „Panait Istrati” , George Topârceanu – 133 de ani de 

la naştere, Dimitrie Cantemir – 345 de ani de la naştere, Reciclarea. Măsuri de combatere a 

poluării- în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale, Scriitori născuţi în luna martie – activitate 

cultural –educativă, participarea la concursul de traduceri „Juvenes Translatores”,  „Ziua Mării 

Negre”  şi „Holocaustul – memoria vie a omenirii”, „1 Decembrie 1918, Ziua Marii Uniri: 

Centenarul Marii Uniri”, Ziua Brăilei  (20 ianuarie), Ziua Unirii Principatelor Române sub Al. I. 

Cuza - „160  de ani de la făurirea statului român modern şi de la Unirea Principatelor Romane sub 

Al. I. Cuza”, Recenzie de carte, „Dicţionar de lagăr”,  „Spune nu drogurilor”,  Violenţa-arma celor 

slabi, „Fred Goes Net”, Christmas Cards Workshop, Happy Halloween, Valentine’sDay, Balul  

Bobocilor, Colinde…colinde, 9 mai – Ziua Europei, Ziua Mondială a Mediului- 5 iunie 2019, Ziua 

Liceului Tehnologic ”PANAIT ISTRATI”, Săptămâna porţilor deschise - Săptămâna meseriilor şi 

Tărgul ofertelor educaţionale. 

S-au desfăşurat, de asemenea, activităţi de voluntariat: "Dăruind de sărbători", în scopul 

promovării respectului reciproc, a spiritului de întrajutorare și a valorilor împotriva discriminării 

prin oferirea de cadouri copiilor de la apartamentele familiale Iris şi Liliac, celor de la Centrul 

Multifuncţional  Lacu Dulce Brăila şi asistaţilor din Centrul Sf. Maria  şi „Let's Do It România!” 

Let’s Do It, Brăila! -15 septembrie 2018,  participare la Ziua de curăţenie naţională, pentru 

conştientizarea importanţei protejării mediului, "Săptămâna legumelor şi a fructelor donate", 

Săptămâna Campaniei Globale Salvaţi copiii (13 – 17 mai 2019) şi "Ora de net a părinţilor: 

Siguranţa pe Internet".   

Toate acestea au fost posibile prin eforturile de organizare şi coordonare a doamnei profesor 

Munteanu Lucreţia, Consilierul educativ al şcolii şi implicarea unui număr de peste 25 de cadre 
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didactice din şcoală şi a unui nucleu de peste 30 de elevi, antrenaţi de Consiliul Elevilor şi care, la 

rândul lor au adus alături de ei, pe rând, în funcţie de activitate, toţi elevii şcolii. 

Toţi elevii din anii terminali ai fiecărui ciclu de învăţământ au participat, prin intermediul 

diferitelor proiecte de parteneriat derulate, la interviuri individuale de orientare profesională, 

menite să îi ajute în alegerea viitoarei cariere. În fiecare an, elevii claselor terminale participă la 

Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Brăila de două ori pe an, în octombrie şi în martie. 

Tot în parteneriat cu AJOFM, în anul şcolar 2018 - 2019, s-a derulat ce elevii proiectul „Cum sa 

pregatim interviul de angajare” iar consilierul şcolar a desfăşurat în şcoală, cu elevii claselor a IX-

a, proiectul „InterOptions”. De asemenea, odată cu activităţile de prevenţie - educative din cadrul 

proiectelor "Școala în siguranță" şi "Armata- o școală altfel", desfăşurate în parteneriat cu Armata 

şi Jandarmeria Română, au fost realizate şi activităţi de orientare în carieră. 

 Proiectele, concursurile şi simpozioanele cele mai importante la care elevii şi cadrele 

didactice din şcoală au participat în anul şcolar 2018 - 2019 au fost: Concursul Internaţional 

Pleiada personalităţilor neamului românesc, organizat de Asociaţia Cultural – Ştiinţifică 

„Pleiadis” – Iaşi (în parteneriat cu Şcoala Raională de Arte Plastice „Nicolae Moisei” – Teleneşti, 

Republica Moldova) la care prof. Bratosin Corina a obţinut Trofeul de Excelenţă, Concursul 

Internaţional Primăvara – Povestea unui nou început (creaţie literară şi plastică), organizat de 

Asociaţia Cultural - Ştiinţifică „Pleiadis” (Iaşi) şi şcoli din Republica Moldova la care prof. 

Bratosin Corina a obţinut Premiul I, Concursul Regional (Interjudeţean) „Materiale didactice 

2019” (înscris în C.A.E.R.), organizat de C.C.D. Brăila şi I.Ş.J. Brăila la care prof. Bratosin Corina 

a obţinut Premiul I cu materialul didactic Invenţii şi descoperiri, Concursul Interjudeţean de 

Creaţie literară „Ars poetica”, organizat de Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” – Râmnicu – Vâlcea 

şi I.Ş.J. Vâlcea (înscris în C.A.E.R.) la care prof. Ghiţă Geanina a  participat cu articolul Cultura 

populară în operele lui Marin Sorescu – Strategii didactice iar elevii de la clasele a XI-a B, 

coordonaţi de prof. Gîrbăcea Mihaela au obţinut premii şi menţiuni, proiectul interjudetean 

Povestea mea Erasmus în cadrul căruia prof. Stoian Giorgiana a obţinut menţiune, Simpozionul 

regional "România între prezent şi viitor", Simpozionul Naţional Magia sărbătorilor de iarnă, 

organizat de editura „Art Media” şi ziarul „Esenţial în educaţie”, Proiectul Educaţional Naţional 

Promovarea imaginii şcolii, Proiectul Educaţional Educaţia în familie – Cei şapte ani de-acasă, 

organizat de ziarul „Esenţial în educaţie” şi editura „Art Media” (Piteşti, jud. Argeş), Simpozionul 

Educaţional Internaţional Educaţie fără frontiere, organizat de ziarul „Esenţial în educaţie”, 

editura „Art Media” şi editura  „Esenţial Media”, în parteneriat cu Grădiniţa de Naţionalitate 

română din Micherechi (Ungaria) şi Gimnaziul „Sergiu Rădăuţan” din Iezărenii Vechi (Republica 
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Moldova), Simpozionul interjudeţean Cultura populară în operele lui Marin Sorescu, 

Simpozionul Internațional ”Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt”. 

În ce priveşte integrarea europeană a şcolii, s-au desfășurat în școală două proiecte Erasmus: 

➢ proiectul european „Dragons and Fairies”, pe platforma „E-Twinning”, clasa a X-a B;  

➢ Pregătirea în context educaţional pentru reducerea abandonului şcolar (2017-1-RO01-

KA101-036547) - Proiect Erasmus + pentru care a fost obţinută finanţarea de 23 130 euro în anul 

școlar 2017 - 2018. În cadrul proiectului 11 cadre didactice din şcoală au participat la mobilităţi în 

spaţiul european: 5 cadre didactice în mai 2018 la cursul ”Coaching in educational contexts to 

reduce early school leaving”, organizat de Cervantes Training în Alcala de Henares, Spania şi 6 

cadre didactice în iulie la programul de formare “Out from classroom” organizat de Edukarjala, în 

Joensuu, Finlanda. În anul şcolar 2018 - 2019 au avut loc sesiuni de formare cu cadrele didactice 

din şcoală şi diseminări ale activităţilor din proiect la nivel judeţean, de către membrii echipei de 

proiect,  s-a realizat şi montat un panou la intrarea în şcoală, s-au conceput. tipărit şi distribuit 

materialele: Dicționar de termeni psihologici, Glosar de termeni de pedagogie outdoor, Ghid de 

bune practici privind tehnici de eliberare emoțională și pedagogie outdoor. De asemenea, s-a 

realizat la nivelul şcolii proiectul Educaţia este şansa ta şi Simpozionul judeţean Prevenirea 

absenteismului și abandonului școlar, lucrările simpozionului înregistrându-se la Biblioteca 

Națională cu ISBN 978-973-0-29798-0. Coordonator proiecte: prof. Stoian Giorgiana. 

 

2. Contextul european, național, regional și local 

2.1. Contextul european 

 Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor 

derivați din Strategia Europa 2020: 

 1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%; 

b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii3 la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 

20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008. 

 2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
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1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele 

de învățare de-a lungul vieții; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui 

să fie sub 10 %; 

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

Strategia „Reorganizarea învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor 

educative, concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor învățării”, și anume asupra cunoștințelor, 

competențelor și aptitudinilor pe care le dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul 

educațional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie îmbunătățite considerabil și cunoștințele 

elementare în materie de citit, scris și socotit și trebuie dezvoltate sau consolidate competențele 

antreprenoriale și spiritul de inițiativă. 

Şefii  statelor şi guvernelor au invitat miniştrii educaţiei să se pună de acord cu unele 

obiective concrete comune pentru sistemele de educaţie şi formare în Europa şi pe baza unei 

propuneri a Comisiei Europene s-a adoptat un raport ce cuprinde viitoarele obiective concrete:  

▪ Trebuie să se pună mai mult accentul pe dezvoltarea competențelor transversale și a celor 

elementare la toate nivelurile. Acest lucru este valabil mai ales în cazul competențelor 

antreprenoriale și IT.  

▪ Un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor străine: până în 2020, cel puțin 50% 

dintre tinerii de 15 ani ar trebui să cunoască o limbă străină (42% în prezent) și cel puțin 

75% ar trebui să studieze o a doua limbă străină (61% în prezent). 

▪ Sunt necesare investiții pentru a crea sisteme de învățământ și formare vocațională de nivel 

mondial și pentru a spori nivelurile de învățare într-un mediu profesional.  

▪ Statele membre trebuie să îmbunătățească recunoașterea calificărilor și a competențelor, 

inclusiv a celor dobândite în afara sistemului oficial de educație și formare. 
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▪ Tehnologia, în special internetul, trebuie exploatată la maximum. Școlile, universitățile și 

institutele vocaționale și de formare trebuie să permită un acces mai larg la educație prin 

resursele educaționale deschise.  

▪ Aceste reforme trebuie sprijinite de profesori bine pregătiți, motivați și întreprinzători. 

▪ Finanțarea trebuie orientată astfel încât să maximizeze randamentul investițiilor. Atât la 

nivel național, cât și la nivelul UE este necesar să se dezbată problema finanțării 

educației – în special a învățământului vocațional și a celui superior. 

(http://ec.europa.eu/romania/news/20112012_strategie_reorganizare_invatamant_ro.htm) 

 Este esențial să se adopte o abordare bazată pe parteneriate. Sunt necesare atât fonduri 

publice, cât și fonduri private pentru stimularea inovării și favorizarea schimburilor productive 

dintre mediul academic și sectorul întreprinderilor. 

2.2. Priorităţi naţionale 

 Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită 

pentru educaţia şi formarea profesională se numără:   

- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020  

−  Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020  

−  Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa 

muncii; 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională; 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale; 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 

formării profesionale. 

Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă 

de muncă indică necesitatea ca şcolile din învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta 

lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile 

actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se 

adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu 

o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare. Drept urmare, 

absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii va trebui să 

http://ec.europa.eu/romania/news/20112012_strategie_reorganizare_invatamant_ro.htm
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aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte 

va trebui să fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.  

 În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o 

constituie analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între 

cererea de forţă de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, 

astfel încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica economică 

locală şi zonală. Această acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe: 

- comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind foarte 

relative; prin evoluţia ei rapidă, societatea democratică nu permite politicului să definească liniile 

evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte relative; 

- inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează presiunea 

asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar această stare se repercutează asupra 

învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale optime;  

- valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce alunecarea în 

anarhie cu consecinţe negative în relaţiile dintre manageri si colectiv sau indivizi, între profesori 

şi elevi;  

- concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se conturează mai 

greu; ca urmare, sistemul de învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă nefundamentate clar 

pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la nivelul modelelor externe care au dat însă 

rezultate în alte condiţii socio-economice;  

- componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub 

presiunea problemelor ce apar pe termen scurt, au tendinţa de a minimaliza probleme 

învăţământului pentru că efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi mai greu 

sesizabile în cadrul unor analize superficiale; acest lucru se evidenţiază clar în alocările bugetare 

care acum se obţin parţial de la primării şi parţial de la MEN;  

- recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina curmarea 

condiţiilor frustrante în care acesta se află, îmbunătăţind motivaţia acestuia pentru muncă.  

2.3. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

 Documentele strategice elaborate la nivelul judeţelor şi municipiilor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud - Est plasează educaţia şi formarea profesională între priorităţile de dezvoltare.  

Obiectivul specific care priveşte domeniul educaţiei în Strategia de Dezvoltare a Regiunii 

Sud - Est pentru perioada 2014 - 2020, parte a PDR 2014 - 2020, este „Creșterea ratei participării 

populației în sistemul de învățământ prin îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii 

din sistemul educațional”. 
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Acest obiectiv este susţinut prin prioritatea 7 „Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, 

sănătate și incluziune socială”, domeniu de intervenție 1 „Investiții în educație pentru 

îmbunătățirea calității învățământului și dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural”. 

Operațiunile orientative/activitățile aferente cele mai relevante pentru domeniul de 

intervenţie mai sus menţionat sunt:  

- Construcția/ reconstrucția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea 

infrastructurii educaţionale; 

- Dotarea infrastructurii educaţionale (școli, licee); 

- Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi 

sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate; 

- Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale 

pieţei muncii;  

- Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă; 

- Dezvoltarea de programe educaționale specifice și promovarea tehnicilor TIC în educație;  

- Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar și universitar;  

- Acțiuni întreprinse pentru reducerea abandonului școlar;  

- Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educației în dezvoltarea 

durabilă. 

Rata ridicată a şomajului, şomajul ridicat în rândul tinerilor şi şomajul de lungă durată  obligă 

sistemul de ÎPT la: 

▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

▪ 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; 

▪ 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. 

Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă, în contrast cu 

nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 

ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi 
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adecvare a competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 

oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 

▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

▪ adecvarea calificării cu locul de muncă; 

▪ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 

▪ recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

cale formală şi informală; 

▪ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de 

formare la distanţă, consultanţă, etc. 

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) 

Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban  obligă la: 

▪ Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural; 

▪ Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;  

▪ Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social. 

Se impune, de asemenea, adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile anticipate 

ale pieţei muncii corelată cu validarea periodică a datelor din studiile previzionale pe baza  datelor 

curente din surse oficiale şi administrative. 

 La nivel judeţean sunt necesare măsuri adecvate, atât în planificarea ofertei  cât şi în 

orientarea şi consilierea elevilor, având în vedere implicaţii severe ale scăderii demografice, 

îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie 

să se ţină cont în planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 

 Raportul număr elevi/număr norme didactice, relativ scăzut în prezent, poate deveni 

critic din perspectiva declinului demografic şi a finanţării per elev – presează în favoarea măsurilor 
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de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul unor reţele de 

şcoli şi/sau constituirea de consorţii de şcoli.  

În ce priveşte resursa umană, se impun măsuri care să conducă la: 

➢ dezvoltarea competenţelor metodice ale cadrelor didactice (în raport cu noile cerinţe şi 

schimbările introduse prin reformele din ÎPT);  

➢ actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările 

organizaţionale din mediul economic;  

➢ dezvoltarea de abilităţi sociale şi de viata independenta cu accent pe  responsabilizare, 

implicare, participare.  

 Ponderea importantă a populaţiei ocupate în educaţie în prezent şi impactul reducerilor de 

activitate pe fondul reducerii populaţiei şcolare obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri 

adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, reconversie profesională etc.).  

 Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă prioritară, din 

perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de 

pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev. Se impune ca o necesitate realizarea unor 

programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, 

infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu echipamente de laborator şi instruire practică. 

 În ce priveşte mecanismele decizionale, se impune: 

➢ Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în  

planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale;  

➢ Susţinerea eforturilor pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităţii; promovarea 

reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea progresului în 

raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi adoptarea celor mai bune practici 

(benchmarking). 

Se impun, de asemenea,  măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de 

orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi  testaţi 

aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

pregătire.   

 Rata netă de cuprindere în educaţie este ceva mai mică în regiune decât la nivel naţional, 

la toate nivelurile de educaţie cu excepţia învăţământului secundar superior şi celui preşcolar. În 

ciuda unei tendinţe de creştere a ratei nete de cuprindere în învăţământul secundar superior, valorile 

înregistrate sugerează un decalaj semnificativ faţă de benchmark-ul UE pentru 2010 (cel puţin 85 

% dintre cei în vârstă de 22 de ani să fie absolvit cel puţin învăţământul secundar superior).  
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 Gradul de cuprindere în educaţie în regiune se situează sub cele calculate la nivel naţional, 

pentru toate grupele de vârstă, cu excepţia grupei de vârstă preşcolară – cu decalaje mari pe medii 

rezidenţiale. Pentru grupa  15-18 ani, gradul de cuprindere în educaţie este mai scăzut decât la 

nivel naţional în judeţele cu pondere mare a populaţiei rurale şi mai ridicat în cele cu grad mai 

mare de urbanizare. Concluziile privind rata netă şi gradul de cuprindere în educaţie conduc la  

adoptarea unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural. 

 Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional evidenţiază un procent ridicat de 

elevi care nu continuă studiile după clasa a VIII-a. Planificarea în ÎPT va avea în vederea stabilirea 

unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare, care să ţină cont 

de politicile educaţionale, finalităţile în plan ocupaţional pe fiecare traseu şi nivel de pregătire, dar 

şi de specificul şi interesele particulare ale grupului ţintă. 

 Un prim reper în calcularea acestor ţinte îl reprezintă benchmark-urile adoptate de UE 

pentru 2020, privind rata abandonului şcolar timpuriu (să nu depăşească 10%), respectiv rata de 

absolvire a învăţământului secundar superior (cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani). 

Apropierea de indicatorul privind abandonul şcolar timpuriu presupune adoptarea unei ţinte pentru 

rata de tranziţie după clasa a X-a, de cel puţin 95% (% din absolvenţii învăţământului obligatoriu 

care continuă studiile în ciclul superior al liceului sau învăţământul profesional). 

 Ratele de abandon se află peste  media naţională, la toate niveluri de educaţie cu excepţia 

învăţământului postliceal şi de maiştri. Tendinţele par să indice o creştere a abandonului în cazul 

învăţământului liceal şi profesional. Abandonul şcolar reprezintă motiv de îngrijorare în special în 

mediul rural şi în cazul categoriilor dezavantajate. În consecinţă, se recomandă:  

➢ monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar); 

➢ eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în special în mediul rural, comunităţile 

dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei etc. 

 Nivelul scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, 

începând cu competenţele de bază “tradiţionale” (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând 

cu competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare 

interpersonală, etc. necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere: 

➢ învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;  

➢ programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 

defavorizate); 

➢ facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc. 

  În ciuda unui progres semnificativ (triplarea în ultimul an a numărului de şcoli din regiune 

autorizate ca furnizori de formare pentru adulţi), implicarea şcolilor din ÎPT în formarea adulţilor 
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nu reflectă potenţialul acestora. De menţionat că România (şi implicit regiunea) înregistrează cea 

mai scăzută rată de participare în formarea continuă a populaţiei adulte. Şcolile din ÎPT sunt 

chemate să contribuie activ la ţinta adoptată ca  benchmark de UE care prevede ca în 2020 media 

în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 7,5% din populaţia adultă (grupa 

de vârstă 25-64 ani). Şcolile din ÎPT sunt chemate să se implice activ în programele de „A doua 

şansă” - adresate prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii 

generale,  tinerii respectivi să primească şi o calificare.  

 Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată: 

➢ rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor ; 

➢ şomajul de lungă durată  sugerează indirect o rată mare de şomaj la 6 luni de la absolvire; 

➢ nevoia măsurării gradului de utilizare la locul de muncă a competenţelor dobândite de 

absolvenţi. 

 Se recomandă adoptarea de către ÎPT a unei ţinte  de reducere a şomajului tinerilor din 

grupa de vârstă 15-24 de ani - indicator de impact care poate fi măsurat pe baza datelor statistice 

disponibile la nivel regional (cu menţiunea că nu este diferenţiat pentru tinerii proveniţi din ÎPT) 

şi adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor prin studii 

periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a 

competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare 

profesională, sondaje proprii efectuate direct de către şcoli şi implicarea ÎPT în programe de măsuri 

active de ocupare, prioritar în sprijinul tinerilor care după 6 luni de la absolvire nu se integrează 

pe piaţa muncii. 

 Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de coordonare 

pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având în vedere: 

- acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu; 

- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate 

opta elevul în zonă; 

- utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii 

serviciilor; 

- soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul 

următor  de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni); 

- şanse egale pentru copiii cu dizabilităţi prin garantarea  calificării în specializări care să le asigure 

succesul personal şi profesional. 
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Partea a 2- a –  Analiza nevoilor 

 

 2.1. Colectarea şi analiza datelor din  mediul extern 

 2.1.1. Aspecte demografice generale  

 

 Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi structurarea oricărei strategii pentru o 

dezvoltare durabilă.  

 Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 

tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. De asemenea, se reţin din analiza demografică, 

nivelul scăzut de educaţie al populaţiei, diversitatea etnică, ponderea semnificativă a populaţiei 

rurale, nivelul de trai scăzut.    

 Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, are implicaţii 

în structura ofertei de formare iniţială. Este necesară adaptarea ofertei prin calificări specifice atât 

populaţiei şcolare de sex masculin cât şi feminin. 

 Nivelul de trai din Regiunea Sud-Est, cel mai scăzut între toate regiunile de dezvoltare ale 

României, nivel apreciat prin rata deprivării materiale severe şi rata riscului de sărăcie sau 

excluziune socială (AROPE), este un factor de influenţă important în abandonul şcolar şi nivelul 

scăzut de educaţie al unei importante părţi din populaţie. Se impune continuarea şi amplificarea 

măsurilor de sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut pentru continuarea studiilor 

(burse şcolare, susţinere financiară pentru cazare şi masă la internate şcolare, asigurare/ decontarea 

transportului, etc.) 

  Structura populaţiei pe nivele de educaţie arată nevoia ca atât şcoala cât şi factorii 

responsabili să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a şanselor 

pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de învăţământ primar şi gimnazial diminuând în 

acest fel procentul de populaţie cu nivel de pregătire primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită. 

În acelaşi sens, şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţământ pentru adulţi 

în condiţiile în care cerinţele pieţei muncii vor afecta şi mai mult categoriile de populaţie cu nivel 

scăzut de educaţie. 

 La data de 1 iulie, 2015, populaţia Regiunii de Dezvoltare Sud - Est număra 2.877.247 

persoane, ceea ce reprezintă 12,94% din totalul populaţiei României. Regiunea Sud –Est este a 

treia regiune ca numărul al populaţiei, după Regiunea Nord - Est şi Regiunea Sud-Muntenia. 

 În perioada 2008 - 2013, populaţia regiunii, la data de 1 iulie, a înregistrat o scădere 

continuă, după care, în 2014 populaţia înregistrează creşteri, pentru ca în 2015 să se observe scăderi 

minore. Toate judeţele regiunii au cunoscut fluctuaţii ale populaţiei în perioada de analiză. În valori 
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absolute, cele mai mari scăderi ale populaţiei s-au înregistrat în judeţul Brăila, unde în anul 2015 

populaţia a scăzut cu 4600 persoane faţă de anul 2008. 

 Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 

2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. Scăderile cele mai 

mari se prognozează în 2025 pentru judeţul Brăila (scăderea cu 19,3% faţă de 2005). 

 Pentru emigraţie, datele existente din surse administrative nu acoperă întregul fenomen al 

emigraţiei, existând o subevaluare severă a numărului de emigranţi. Evoluţia numărului de 

emigranţi definitivi, deşi, în cifre absolute, pare puternic subevaluată, indică pentru ultimii ani din 

intervalul 2006-2014 o tendinţă de scădere la nivelul tuturor judeţelor regiunii. Aceeaşi tendinţă 

se înregistrează în rândul emigranţilor temporar, la nivelul regiunii. Dacă, în ceea ce priveşte 

emigranţii definitivi, pe grupe de vârstă, datele pentru grupele de vârstă 10-14 ani şi 15-19 ani sunt 

nerelevante, nu acelaşi lucru se poate spune despre emigranţii temporar din aceleaşi grupe de 

vârstă. Astfel, la nivelul judeţelor regiunii, cu toate că tendinţa este de scădere a numărului 

emigranţilor temporar, la ambele grupe de vârstă analizate şi în toate judeţele, valorile absolute 

indică o importantă influenţă asupra populaţiei şcolare, mai ales în învăţământul secundar superior 

(corespunzător grupei de vârstă 15-19 ani): Brăila -146 persoane (echivalentul a peste 5 clase de 

elevi). 

 Proiecţia populaţiei şcolare din România la orizontul anului 2060 arată o scădere drastică 

la toate categoriile de vârstă şcolară şi în toate judeţele regiunii (fig.1). La grupa de vârstă 15-18 

ani, care influenţează cel mai rapid intrările în învăţământul secundar superior, inclusiv în IPT, se 

estimează o scădere la nivelul regiunii de 21,7% în perspectiva anului 2030, de la 85.297 persoane 

în anul şcolar 2014-2015, la 66.794 persoane în 2030. Diferenţa de 37.256 persoane reprezintă 

echivalentul a 1330 de clase mai puţin realizate în învăţământul secundar superior în intervalul 

cuprins între 2014 şi 2030. 

fig.1 

Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozează o scădere a populaţiei din grupele de 

vârstă 0-14 ani şi 15-64 ani şi o creştere a populaţiei din grupa de vârstă peste 65 de ani (fig.2). 

Scăderile previzionate sunt pentru grupa de vârstă 0-14 ani cu  37,4% faţă de 2005 iar pentru grupa 
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de vârstă 15-64 ani cu 20% faţă de 2005. Judeţul Brăila are cu cea mai mare scădere prognozată a 

populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani şi din grupa de vîrstă 15-64 ani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuctura prognozată a populaţiei la 

orizontul anului 2025 la nivelul judeţului arată o scădere a ponderii populaţiei din grupa de vârstă 

0-14 ani de la 15,6% în 2005 la 11,3% în 2025. 

 Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani, 

previziunea pentru orizontul anului 2025 arată o 

scădere la nivelul judeţului pentru toate grupele 

de vârstă (fig.3).                                                        

Proiecţia detaliată anual până în anul 2025 arată, 

pe grupe de vârstă următoarele evoluţii: 

• pentru grupa de vârstă 3-6  ani, populaţia 

scade în 2025 faţă de 2005 cu 5,1 mii persoane, 

adică cu 38,6% (cea mai mai mare scădere dintre 

toate judeţele regiunii). 

• pentru grupa de vârstă 7-14 ani, populaţia 

scade cu 10,7 mii persoane , ceea ce reprezintă o scădre cu 34,6% (cea mai mai mare scădere 

dintre toate judeţele regiunii). 

• Pentru grupa de vârstă 15-24 ani populaţia va scădea cu 24,1 mii persoane, scădere ce reprezintă 

44,5 % faţă de 2005  (cea mai mai mare scădere dintre toate judeţele regiunii). 

 Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării 

profesionale, se impun următoarele concluzii: 

• Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani 

impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

− Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al potenţialului local 

şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

− Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate; 

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 
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− Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi nevoile 

locale şi regionale; 

− Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor şi 

acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială. 

• Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că va conduce 

la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să 

răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin 

curriculum adaptat. 

• Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea accesului la 

educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru 

populaţia rromă. 

• Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile noului statut al 

României de stat membru al UE, poate avea ca efecte, datorită migraţiei externe, un important 

deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat în industria construcţiilor navale (unde 

există un deficit de forţă de muncă acoperit cu muncitori străini din Ucraina şi Republica Moldova) 

şi construcţii. Se impun măsuri de creştere a atractivităţii locurilor de muncă şi de stimulare a 

angajării proaspeţilor absolvenţi de învăţământ profesional şi tehnic, măsuri la care să contribuie 

toţi factorii de la nivel naţional şi local. 

• Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate în 

ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin 

concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu 

concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea 

profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. (PLAI Brăila 2013 - 2020, 

pag. 8) 

 Din recomandările PLAI Brăila 2013 - 2020 (pag.16), reţinem: 

• Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe 

calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. În 

acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea 

unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora. 

• Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă de 

cea din mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi 

a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie şcolară 

la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. Oferta de formare 
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profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea patrimoniului cultural specific şi a 

resurselor naturale din mediul rural. 

• Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor 

de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolar 

interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

 

2.1.2. Descrierea grupurilor de interese 

 Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese, care uneori pot 

deveni antagonice, dar printr-o activitate competentă a consiliului de administraţie al şcolii acestea 

se pot armoniza. Principalele grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, 

sunt centrate pe:  

• elevi  

• părinţi  

• comunitate locală  

Din studiile realizate pe această temă se desprind următoarele concluzii:  

Elevii aşteaptă de la şcoală:  

- ca prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent;  

- un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea aptitudinilor 

necesare în specializarea urmată;  

- condiţii cât mai bune de învăţare.  

Şcoala solicită de la elevi:  

- să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea;  

- să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar;  

- să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei.  

 Părinţii aşteaptă de la şcoală:  

- să le fie respectate opţiunile;  

- şcoala să-i pregătească pe elevii pentru inserţie socială;  

- şcoala să găsească şi să adopte coordonantele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în 

direcţia realizării lor. 

Şcoala solicită de la părinţi:  

- colaborare;  

- sprijin;  

- receptivitate;  

- implicare în rezolvarea problemelor şcolii.  
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Comunitatea aşteaptă de la şcoală:  

- cetăţenii educaţi, adaptaţi şi adaptabili; 

- receptivitate la nevoile la nevoile sale;  

- recunoaşterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar;  

- ambianţă pozitivă de înţelegere şi respect.  

Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală:  

- implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii;  

- recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii;  

- popularizarea rezultatelor bune. 

  Fără o foarte bună cunoaştere şi recunoaştere a acestor aşteptări, fără o foarte bună 

colaborare între toate aceste grupuri de interese nu se poate obţine un învăţământ de calitate. 

 

 2.1.3. Analiza modului în care şcoala trebuie să răspundă în mod 

dinamic şi flexibil cererilor în schimbare ale comunităţii locale şi regionale 

În contextul procesului de tranziție economică, piața muncii din România a  suferit 

transformări semnificative sub aspectul volumului și structurii principalilor indicatori de forță de 

muncă. Acest proces s-a caracterizat prin reducerea populației active și a populației ocupate, prin 

menținerea la valori relativ constante a ratei somajului. Criza financiară însă, debutată începând, 

mai ales, din a doua jumătate a anului 2008 a avut efecte asupra structurii forţei de muncă, aducând 

concomitent cu reducerea populației ocupate o accentuare a fenomenului de șomaj. Dacă pe 

parcursul ultimei jumătăți a anilor 90 populația activă se menținuse la valori ridicate (de peste 11 

milioane persoane), noul mileniu a debutat cu o scădere importantă a valorii indicatorului. Ulterior 

anului 2002 populația activă a oscilat în jurul valoride 10 milioane. În anul 2011, populația activă 

numără 9868  mii persoane, din care 96,1% aparțin grupei în vârsta de muncă (15-64 ani) ( Anuarul 

Statistic al României 2012-pag 17). 

 Populaţia activă din Regiunea Sud - Est număra, în 2015, 1078 mii persoane, respectiv 

11,8% din populaţia activă a ţării. Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2002-2015, la 

nivelul regiunii Sud – Est, s-a înregistrat o reducere a populaţiei active cu 217 mii persoane. 

Structura populaţiei active din regiunea Sud Est în 2015 arată că ponderea populaţiei active de sex 

masculin este superioară celei de sex feminin cu peste 54% iar ponderea populaţiei active din 

mediul rural este cu 20,1% sub ponderea populaţiei active din mediul urban. 

 Populaţia ocupată din regiunea Sud - Est număra în 2015 aproximativ 980 mii persoane 

ceea ce reprezenta 11,5% din populaţia ocupată a României. De-a lungul perioadei analizate, 

populaţia ocupată din Regiunea Sud - Est a cunoscut evoluţii oscilante de la un an la altul. Populaţia 
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ocupată de sex masculin este preponderentă faţă de cea feminină (diferenţa de 202 mii persoane în 

2015). Ponderea populaţiei ocupate din mediul rural a scăzut în perioada 2002-2015 cu 2 puncte 

procentuale, de la 47,9% în 2002 la 45,9% în 2015.(PRAI SUD -EST 2016 -2025) 

 Numărul şomerilor (BIM) din regiunea Sud – Est se ridica în anul 2015 la 97 mii persoane. 

Situaţia şomajului pe sexe arată că, în anul 2015, din totalul şomerilor, 64,5% sunt de sex masculin. 

Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe medii de rezidenţă, se constată că, în anul 2015, 

59,5% din totalul şomerilor sunt în mediul urban. Din punct de vedere al evoluţiei şomajului în 

perioada 2002-2015 se constată că numărul şomerilor în 2015 a scăzut faţă de 2002 cu peste 38 

mii persoane.(PRAI SUD -EST 2016 -2025) 

 Rata şomajului (BIM) la nivelul Regiunii Sud Est se menţine mai ridicată decât la nivel 

naţional în anul 2015 (9% la nivelul regiunii faţă de 6,8% la nivel naţional). În timp ce rata 

şomajului în mediul urban a înregistrat o scădere în perioada 2002-2015 de la 13,4% în 2002 la 

9,8% în 2015, rata şomajului în mediul rural a înregistrat o creştere de la 6,9% în 2002 la 8,1% în 

2015.  

 În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după nivelul de educație, la nivelul regiunii 

Sud - Est se constată că în perioada 2008-2015 s-a produs o creștere a ponderii populației ocupate 

cu nivel de educație superior, pe seama scăderii ponderilor populației ocupate cu nivel mediu și cu 

nivel scăzut de educație. Ponderea populației ocupate cu nivel de educație profesional a scăzut 

drastic în perioada 2008/2015, cu 6,3 puncte procentuale (de la 26,1% în 2008 la 19,8% în 2015), 

în timp ce ponderea populației ocupate cu nivel de educație liceal a crescut cu 4 puncte procentuale 

(de la 30,4% în 2008 la 34,4% în 2015). În ceea ce privește populația ocupată cu nivel scăzut de 

educație, deși ponderea acesteia a scăzut în perioada analizată cu 1,5 puncte procentuale aceasta 

se menține la valori ridicate (scădere de la 27,5% în 2008 la 26% în 2015). 

fig.4 

Aşa cum reiese din PLAI, rata ridicată a şomajului, şomajul ridicat în rândul tinerilor şi şomajul 

de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 
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▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

▪ 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. 

 Structura locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naționale în anul 2015, la 

nivelul regiunii Sud - Est, arată că activităţile cu cele mai mari valori sunt: industria prelucrătoare, 

comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și 

depozitare. În perioada 2008-2015, la nivel regional, au înregistrat creşteri ale numărului de locuri 

de muncă vacante distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, 

comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și 

depozitare, informații și comunicații. 

Tabelul 1. Locuri de muncă vacante pe grupe majore de ocupații în Regiunea Sud - Est 

 
 Conform studiului realizat de Comisia Naţională de Prognoză Proiecţia principalilor 

indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2019, publicat în decembrie 2016, 

numărul mediu de salariați va crește continuu până în 2019, în toate județele regiunii. 

 Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung realizată de 

CEDEFOP în anul 2016, la nivelul fiecărui stat membru al UE 28 evidenţiază o serie de tendinţe 

privind cererea expandată şi cererea de înlocuire a forţei de muncă la orizontul anului 2025. Pe 

baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunităţile de locuri de muncă în perspectiva 

2025 se poate estima care sunt cererile de calificări pe nivele de educaţie şi filiere. 

 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

2013 şi în perspectiva 2020. La nivel național, dintre activitățile economice pentru care se 

previzionează scăderi semnificative ale cererii potențiale de forță de muncă, în ipotezele 
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scenariului moderat, se evidențiază: agricultura, silvicultura și piscicultura, precum și 

administrația publică și apărarea, în care se estimează scăderi pe întreg intervalul de prognoză 

până în 2020. Creșteri pe tot parcursul intervalului de prognoză se estimează în comerț, precum și 

în intermedieri financiare. Scăderi în perioada 2009-2013, urmate de creșteri între 2014 și 2020 se 

previzionează în sectoarele industrie extractivă, industrie prelucrătoare, construcții și în 

transport, depozitare si comunicații. Domeniul Mecanică concentrează în jur de un sfert din 

cererea potențială de forță de muncă, iar importanța acestuia pare să crească la orizontul 2020, la 

fel ca și domeniile Comerț și Economic care totalizează peste 25% din cererea potențială relevantă 

pentru IPT. Și domeniile Electric, Electromecanică și Electronică automatizări cresc ca și pondere 

în cererea potențială relevantă pentru absolvenții de IPT, însă ponderea lor se situează la nivele 

relativ reduse. Cererea potențială pentru absolvenții domeniilor Fabricarea produselor din lemn 

și Industrie alimentară este în scădere la orizontul 2020, la nivel național. 

Tabel 2. Oportunităţi de locuri de muncă şi criterii asociate pentru IPT 

 
 

  Spre exemplu, în industria prelucrătoare se preconizează că cererea de forţă de 

muncă în regiunea de Sud -Est va ajunge la 300.531 persoane  în 2020 faţă de 252.004 în anul 

2009. 
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Tabel 3. Prognoza structurii cererii potenţiale pe domenii de formare profesională din IPT, 

la nivel naţional, în perspectiva 2017 - 2020 

 

Tabel 4. Prognoza structurii cererii potenţiale pe domenii de formare profesională din IPT, 

în regiunea de Sud - Est, în perspectiva 2017 - 2020 

 

 Ancheta în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt reprezintă componenta 

“Investigații de teren în rândul angajatorilor” a „Studiului previzional privind cererea de formare 

profesională la orizontul anului 2013” realizat de Institutul Național de Cercetare Științifică în 

domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) – partener în cadrul proiectului „Corelarea 

ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”. Culegerea 

datelor a fost realizată de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) în perioada 14 august 

– 14 septembrie 2011. 
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La nivel regional, la momentul anchetei, 2,5% din totalul locurilor de muncă existente în 

firmele investigate erau vacante, valoarea ratei locurilor de muncă vacante fiind semnificativ peste 

media națională.  Rata locurilor de muncă vacante atinge cele mai înalte nivele pentru grupa 

ocupațională muncitori în agricultură și pescuit (5,3%) urmată cu nivele tot peste media regională 

de muncitori calificați (3,9%), funcționari (3,4%), tehnicieni (2,8%) și lucrători servicii (2,7%) 

La nivel regional, din punctul de vedere al domeniului de calificare relevant pentru 

pregătirea prin liceu tehnologic și învățământ profesional, la momentul anchetei, o cerere 

semnnificativă de forță de muncă se adresează domeniilor construcții, instalații și lucrări publice 

(22,1%), mecanică (17%) și turism și alimentație (15,8), urmate la distanță de domeniile comerț 

(9,6%), industrie textilă și pielărie (7,6%), industrie alimentară (6,8%) și economic (5,3%).  

Pe fondul unei perioade în care firmele au manifestat prudență sporită în acțiunile de 

recrutare și angajare, doar 13% dintre firmele investigate au angajat tineri absolvenți ai promoției 

2010. Firmele însă au avut tendința de a recruta în mare măsură absolvenți de învățământ 

profesional și absolvenți de liceu tehnologic. Peste 70% dintre acestea s-au declarat a fi mulțumite 

și foarte mulțumite de nivelul de calificare al absolvenților. Absolvenții de învățământ postliceal 

și profesional sunt caracterizați de cele mai ridicate nivele de mulțumire. (Studiu previzional 

privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013). 

 Cum "ponderea sectorului transport, depozitare şi comunicaţii la formarea VAB (valoare 

adăugată brută) judeţean este de 10,1% (locul 2 între judeţele regiunii, după judeţul Constanţa)" -  

pg. 24 din PLAI- şcoala se diferenţiază de ceilalţi furnizori de educaţie şi formare, şi pentru a-şi 

asigura o poziţie competitivă, oferă calificări specifice serviciilor  de transport (mecanic auto, 

marinar, tinichigiu vopsitor auto, tehnician electrician electronist auto, tehnician transporturi, 

asistent de gestiune în transporturi şi maistru electromecanic auto). Deloc lipsit de însemnătate este 

şi faptul că aceste calificări asigură tinerilor şi obţinerea permisului de conducere categoria B, prin 

şcoala de şoferi a liceului, gratuită conform planului de învăţământ şi aceasta reprezintă un atu al 

acestora la angajare.  

 În ce priveşte corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii, Planul local de 

acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic (PLAI 2013-2020) elaborat de 

elaborat de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CDLPS) al judeţului BRĂILA, 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 

profesional şi tehnic liceal (pag. 33) arată că atât la nivel regional cât şi local există locuri de 

muncă pe care le pot ocupa absolvenţii noştri (Tabel 5), provocarea însă se află la nivel de societate 

unde există tendinţa de a ocupa locuri de muncă în străinătate, chiar şi necalificate. 
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Tabel 5. 
Domeniul de 

pregătire  

Tendinţă 

locuri muncă 

vacante  

Tendinţă 

şomeri 

 

 

Diferenţă 

locuri 

vacante-

şomeri  

(2006) 

Tendinţă 

şomeri 

absolvenţi 

Ponderea 

şomerilor 

absolvenţi 

din total 

şomeri 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii 

relevante  

(prin nr. de locuri de muncă 

vacante  

în cadrul domeniului) 

Mecanică ↑ Regiune 

↑ BR 

 

↓ Regiune 

↓ BR 

 

 

(+) Regiune 

(+) BR 

↓ Regiune 

2% 

Ocupaţii cu locuri de muncă 

↑, şomaj ↓, excedent locuri 

de  (+):  

- Sudori şi debitori autogeni  

- Constructori montatori 

structuri metalice  

- Şoferi de autocamioane si 

maşini de mare tonaj  

- Şoferi de autoturisme si 

camionete 

Electromecanică ↑ Regiune 

↑ BR 

≈ Regiune 

↓ BR 

(+) Regiune 

(+) BR,  

↓ Regiune 

6,9% 

Ocupaţii cu excedent 

semnificativ de locuri 

muncă: 

- electromecanici montatori si 

reparatori de aparate  

Electric ↑ Regiune, 

 

↓ BR 

↓   

Regiune,  

↓ BR 

 

(+) Regiune, 

(+) BR 

↓ Regiune 

2,6% 

Ocupaţii cu excedent de 

locuri muncă:  

- electricieni montatori si 

reparatori linii electrice   

 

            Dacă în anii anteriori  se putea vorbi despre slaba informare asupra meseriilor cerute de 

piaţă şi a posibilităţilor de calificare, acum acest lucru nu mai este valabil. Dovadă sunt acţiunile 

organizate pentru absolvenţi şi persoane adulte aflate în şomaj de lungă durată, dar la care 

participarea acelora direct interesaţi a fost mai mult decât redusă; aceasta deoarece locurile de 

muncă din ţară nu mai sunt atractive pentru aceştia. La aceasta se adaugă: 

• absenţa practicii sistematice de îmbinare între muncă şi învăţare continuă;  

• disponibilitate redusă a persoanelor în vârstă pentru activităţi cu program flexibil; 

• atenţie redusă faţă de nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii de calificare, în cadrul 

diferitelor tipuri formale de calificare; 

• conţinutul programelor de calificare nu corespunde, de cele mai multe ori, cu cerinţele 

întreprinderilor. 

În anul şcolar 2018 - 2019, celor aproximativ 2800 de absolvenţi de gimnaziu ai judeţului 

Brăila li s-a oferit continuarea şcolarizării în 55 de clase la filiera tehnologică, 20 de liceu şi 35 de 

şcoală profesională. Dintre acestea, 6 clase de şcoală profesională nu s-au realizat. Celor 103 de 

operatori economici, care au făcut solicitări de calificare prin şcoala profesională, pentru 

1539 locuri de muncă la diferite specializări, li s-a satisfăcut cererea în proporţie de 60%  prin 
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oferta de locuri la învăţământul profesional dar nu şi prin ocuparea acestora de către elevi. Acest 

lucru a fost posibil datorită cerinţele beneficiarilor direcţi, care preferă liceul, în special pe cel 

teoretic, chiar dacă nu sunt pregătiţi pentru a urma învăţământul terţiar. Până ce elevii şi familiile 

acestora nu vor înţelege că învăţământul profesional nu reprezintă ultima alternativă de 

continuarea a studiilor gimnaziale ci una dintre ele şi încă una dintre cele mai bune pentru uniii 

dintre ei, aceasta va reprezenta o problemă dificil de depăşit pentru liceele tehnologice şi şcolile 

profesionale. Dar pentru a depăşi această problemă este nevoie de o implicare a factorilor de 

decizie din minister şi inspectorate, de o promovare mai bună făcută de furnizorii de IPT, de o 

activitate de orientare şi consiliere în carieră începută de la vârste mai mici (lucru dificil în 

prezent, cu un consilier la 1500 de elevi) dar şi de o implicare directă a operatorilor economici. 

Răspunzând acestor necesităţi şi constrângeri,  şcoala va contribui la o mai bună adaptare 

la cerinţele pieţei muncii prin: 

- proiecte finanţate de UE, de învăţare de-a lungul vieţii şi dezvoltare a resurselor umane, 

care ar putea aduce o valoare adăugată conceptului de «revenire permanentă în şcoală» ;  

- creșterea interesului pentru clasele cu cursuri cu frecvenţă redusă și seral, adulţii dorind 

continuarea studiilor; 

- stimularea formării continue; 

- pregătirea pe nivele distincte prin şcoala profesională şi cea postliceală; 

- sprijinul acordat tinerilor prin consiliere în carieră pentru dobândirea capacităţii de 

adaptare în contextul afirmării  mobilităţii profesionale şi mobilităţii muncii.  

Şcoala noastră îşi propune să crească şansele tinerilor de a ocupa un loc de muncă şi mai 

ales să schimbe mentalitatea acestora în ceea ce priveşte mobilitatea profesională, mobilitatea 

muncii şi dezvoltarea personală. 

Liceul Tehnologic „Panait Istrati”  dezvoltă strategiile de ocupare,  căutare şi păstrare a 

unui loc de muncă, familiarizând elevul cu tehnica modernă (computer, internet) precum şi 

marketingul personal  (interviul de ocupare a unui loc de muncă), prin orele de educaţie 

antreprenorială prevăzute în curriculum şi cele consiliere desfăşurate de profesorii diriginţi şi în 

cabinetul psihopedagogic.  

Elevii vor reuşi la sfârşitul şcolii, nu numai să acceseze informaţia  referitoare la un loc de 

muncă, dar şi să-şi actualizeze cunoştinţele privind conceperea unei scrisori de intenţie, a unui CV 

sau abordarea unui interviu, ţinând cont de competenţele şi abilităţile obţinute prin formare de-a 

lungul celor trei nivele de pregătire în domeniu. 

De asemenea, obţinerea unui permis de conducere profesionist, categoria B, va constitui o 

şansă în plus în vederea obţinerii unui loc de muncă pentru elevii de la specializările din domeniul 
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auto. Acest lucru a dus la racolarea elevilor noştri de către diferite societăţi comerciale, care le-au 

propus programe de lucru în «part time», astfel încât să poată urma şi cursurile şcolii. 

Liceul Tehnologic „Panait Istrati” Brăila împreună cu partenerii operatori economici locali 

va desfăşura o activitate continuă şi permanentă în vederea instruirii elevilor, mai ales pe perioada 

nivelului 3 de pregătire profesională.  

            Şcoala va oferi tinerilor absolvenţi un pachet coerent de servicii, cât şi posibilitatea 

dezvoltării acestuia prin adăugarea de noi servicii (medierea locurilor de muncă, consultanţă pentru 

începerea unei activităţi independente sau demararea unei noi afaceri) prin parteneriatele şi 

proiectele extracurriculare derulate. 

Analizând şi evaluând posibilităţile altor şcoli de profil din Brăila şi regiunea de Sud-Est 

s-a constatat că şcoala noastră are în acest moment un bun potenţial uman (cadre didactice 

calificate, specialişti în domeniu) şi o dotare corespunzătoare, aceasta fiind suplimentată de 

echipamente şi instalaţii achiziţionate prin diferite programe. Este evident faptul că o dotare 

modernă, de înalt grad de tehnicizare şi o utilizare eficientă a laboratoarelor astfel utilate, nu poate 

conduce decât la o bună formare profesională, la dobândirea abilităţilor şi competenţelor de 

necesare în practicarea viitoarei meserii.  

          Două laboratoare echipate cu staţii IT, echipamente moderne în laboratorul de mecatronică, 

un autodrom cu 2 autovehicule în stare de funcţionare şi alte şase aflate în stare de conservare, un 

cabinet cu echipamente electrice, unul de măsurări tehnice, unul de mecanică şi un altul de motoare 

reprezintă doar o parte a dotărilor şi spaţiilor destinate unei pregătiri de specialitate care urmăreşte 

obţinerea de către absolvenţii noştri a unui certificat de competenţe profesionale la nivel european.  

 Calificările şi specializările propuse, precum şi parteneriatele cu operatorii economici, mai 

cu seamă cele de la învăţământul dual, asigură absolvenţilor Liceului Tehnologic "Panait Istrati" 

şanse reale de angajare imediat după absolvire. 

 

 2.2. Analiza SWOT calitativă 
 

2.2.1.  Analiza mediului extern 

 

 Oportunităţi (O) 

 Programe şi proiecte cu finanţare. În condiţiile actualei situaţii socio-economice, când 

cheltuielile de capital au fost reduse iar cele cu personalul limitate la strictul necesar, câştigarea de 

finanţări este una dintre puţinele modalităţi prin care resursele materiale şi umane ale şcolii pot fi 

îmbunătăţite/formate. Prin intermediul proiectelor Erasmus + şcolile pot răspunde la nevoie de 

formare a cadrelor didactice iar prin parteneriate cu autorităţile locale pot accesa fonduri pentru 

investiţii în cadrul proiectelor din Programul Operațional Regional 2014 - 2020. 
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 De asemenea, Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), implementat de MEN, 

prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), prin care şcoala va 

obţine un grant de 100 000 Euro, reprezintă o foarte bună ocazie pentru creşterea calităţii actului 

instructiv educativ, pentru reducerea ratei abandonului şcolar, pentru creşterea numărului de elevi 

înscrişi la  examenul de bacalaureat şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de aceştia la acest 

examen.  

 Pregătirea în domenii cu căutare pe piaţa muncii. Anual, conducerea unităţii şcolare a 

analizat piaţa muncii la nivel regional şi local şi a concluzionat că dintre meseriile ce au căutare, 

pot fi selecţionate cele de mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto (pentru școala profesională) şi 

cele de tehnician transporturi, tehnician proiectant CAD, tehnician operator tehnică de calcul și 

tehnician electrician electronist auto (pentru liceu). Aşa cum arată studiile economice la nivel 

naţional şi regional, domeniul transporturilor rutiere şi domeniul mecanică funcționează încă la 

parametri buni iar obţinerea încă din şcoală a permisului de conducere reprezintă un avantaj chiar 

şi pentru absolvenţii a căror intenţie este aceea de a-şi căuta un loc de muncă în străinătate.  

 Învăţământul dual, care a debutat anul şcolar 2017 - 2018, conform Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin OMEN 3554/29.03.2017  reprezintă 

o şansă pentru operatorii economici de a-şi forma forţa de muncă dar şi pentru liceele tehnologice 

de a întări parteneriatele existente între şcoli şi agenţii economici şi de a atrage mai mulţi elevi la 

şcoala profesională. Învăţământului dual vine în sprijinul învăţământului profesional şi tehnic, 

contribuind la creşterea atractivităţii acestuia şi prevenind absenteismul şi abandonul şcolar. Chiar 

dacă în anul şcolar 2018 -2019, nu am reuşit să atrgem un număr suficient de elevi pentru a forma 

grupa de dual, şi deşi este încă la început, acest tip de învăţământ atrage tot mai mulţi elevi iar 

şcoala nostră a profitat de avantajul de a fi prima din regiune care a format o grupă de elevi la 

calificarea strungar, şcolarizaţi împreună cu SC Pronif Industry SRL, lider zonal în prelucrări 

mecanice, așa încât în anul școlar 2019 -2020 numărul parteneriatelor noastre a crescut, ni s-a 

alăturat firma  SC PROMEX SA. Astfel, am început anul școlar 2019 -2020 cu 2 grupe de 

învățământ dual: 10 elevi la calificarea sudor, în parteneriat cu SC PROMEX SA și 11 elevi la 

calificarea strungar, în parteneriat cu SC Pronif Industry SRL. 

 Reprezentarea comunităţii în structurile decizionale din şcoală reprezintă un avantaj 

deocamdată insuficient fructificat dar reducerea formalismului participării membrilor Consiliului 

de Administraţie, printr-o implicare activă a factorilor de decizie de la nivel local în managementul 

financiar al unităţii şcolare, poate conduce la o atragere a sprijinului puterii locale în vederea 

dezvoltării instituţionale. Proiectul ROSE poate contribui semnificativ, în cei trei ani de 

implementare, la dezvoltarea parteneriatelor pe care şcoala le are cu comunitatea locală. 
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  Schimbări legislative care favorizează implicarea agenţilor economici în 

managementul şcolii. Consultarea agenţilor economici în realizarea CDL - urilor şi a ofertei 

educaţionale  conduce la creşterea relevanţei învăţării prin dobândirea de către elevi a 

competenţelor cerute pe piaţa muncii. Totodată, începând cu anul şcolar 2016 - 2017, în Consiliile 

de Administraţie ale liceelor tehnologice sunt şi reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri 

care se implică astfel direct în luarea diferitelor decizii, în constituirea planului de şcolarizare, în 

planificarea pe termen lung, în evaluarea calităţii activităţii şcolii. 

 Disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii cum ar fi: AJOFM, 

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Poliţia şi 

Jandarmeria, Palatul Copiilor Brăila, diferite ONG-uri cu care şcoala a derulat parteneriate, 

constituie baza creării şi menţinerii unor relaţii de parteneriat puternice cu comunitatea locală care 

să crească vizibilitatea şi prestigiul şcolii, cu beneficii directe în atragerea elevilor către calificările 

şi specializările oferite de şcoală. 

  

 Ameninţări (T) 

 Situaţia socio-economică din regiune după criza economică din 2008 şi-a pus puternic 

amprenta asupra mentalităţilor deoarece a dus nu doar la reducerea cheltuielilor de capital ci şi la 

convingerea că învăţatul nu te ajută prea mult în viaţă, dobândirea unei meserii nu este o garanţie 

a asigurării unui loc de muncă, etc., aşa încât există o diferenţă mare între numărul de elevi înscrişi 

în clasa a IX-a şi cei care finalizează studiile liceale. Se adaugă norme culturale specifice anumitor 

comunităţi, conform cărora elevii abandonează şcoala după ciclul gimnazial sau chiar mai 

devreme. De asemenea, migraţia forţei de muncă în diferite ţări din UE, a dus la creşterea 

numărului de familii în care copiii au fost lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude, acest fenomen 

conducând la creşterea absenteismului şi al abandonului şcolar. Mulţi dintre aceşti elevi nu doresc 

să continue studiile după finalizarea liceului, aşa încât nu sunt interesaţi nici să înveţe, nici să se 

înscrie sau să participe la examenul de bacalaureat şi nici să promoveze acest examen. Lipsa 

certitudinii găsirii unui loc de muncă la absolvirea şcolii profesionale, salariile mici, pecum şi 

tendinţa elevilor din ultimii ani de a urma un liceu, de preferinţă teoretic, a condus la atragerea 

unor elevi cu o foarte slabă pregătire şcolară în învăţământul profesional şi tehnic. În prezent 

situaţia pare că se schimbă, operatorii economici solicită elevi la practică pe care să-i şi angajaze 

ulterior, există un mare număr de locuri de muncă la nivel de judeţ dar şcolile nu reuşesc să atragă 

suficienţi elevi pentru calificările oferite prin învăţământul profesional şi dual.  

Rata şomajului, deşi a scăzut în ultimii ani, la nivelul Regiunii Sud Est se menţine mai 

ridicată decât la nivel naţional în anul 2015 (9% la nivelul regiunii faţă de 6,8% la nivel naţional). 
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Acest fapt implică venituri reduse în familiile beneficiarilor noştri direcţi, aşa încât acestea sunt 

dispuse să investească mai puţin în educaţia copiilor lor, ba chiar să îi trimită pe elevi să presteze 

activităţi retribuite. favorizându-se astfel absenteismul şi abandonul şcolar.  

Concurenţa altor licee tehnice apare pe fondul reducerii numărului de elevi dar şi din 

cauza ancorării acestor licee în profiluri fără reflectivitate pe piaţa muncii. Unele dintre aceste 

licee, neţinând cont de principul imposibilităţii copierii resurselor, au luat decizia de a şcolariza pe 

aceleaşi meserii (sau pe altele dar din acelaşi domeniu) deşi nu dispun de baza materială necesară 

sau de personalul calificat necesar. În consecinţă, pentru calificările din domeniul auto, calificări 

atractive pentru tineri, există pe piaţă încă doi furnizori de formare care fac concurenţă şcolii 

noastre în atragerea absolvenţilor de gimnaziu. 

Lipsa fondurilor necesare dotărilor corespunzătoare şi efectuării de reparaţii este, 

poate, singura ameninţare ce nu poate fi contracarată prin punctele tari ale şcolii, deoarece o astfel 

de decizie este luată de ordonatorul principal de credite, Primăria Municipiul Brăila şi este 

legiferată de Ministerul Educaţiei naţionale. Ceea ce poate face şcoala este să atragă anual, un 

număr crescut de elevi şi să identifice ce spaţii pot fi închiriate şi cui, pentru creşterea resurselor 

financiare.  În anul şcolar 2017 - 2018, colaborarea bună cu Primăria Brăila şi disponibilitatea 

acesteia de a realiza investiţii a dus la obţinerea fondurilor necesare pentru repararea clădirii 

atelierelor pe de o parte, reparație care se va finaliza la sfârșitul anului 2019. Însă, pe de altă parte, 

cum în 2018 nu au fost permise cheltuieli materiale pentru bunuri de inventar, nu au putut fi 

achiziţionate laptopuri, imprimante, cărţi la bibliotecă, etc. Acest neajuns poate fi însă remediat în 

anii următori prin proiectul ROSE, în cadrul căruia se pot face diferite dotări şi reparaţii în valoare 

de 20 000 Euro, dar şi prin aplicarea de proiecte în diferite alte scheme de granturi. 

  Scăderea populaţiei şcolare. Natalitatea în scădere, sărăcia, migraţia şi abandonul şcolar 

sunt cauzele scăderii populaţiei şcolare, cu consecinţe directe asupra resurselor financiare ale şcolii 

şi manifestate totodată prin scăderea numărului de cadre didactice. Scăderea finanţării odată cu 

scăderea numărului de elevi nu poate să stimuleze şcolile să sancţioneze drastic dezinteresul în 

creştere manifestat de elevi faţă de şcoală, de unde şi rezultatele slabe la examenul de bacalaureat  

precum şi o slabă motivaţie a cadrelor didactice de a se implica în diferite activităţi 

extracurriculare. 

 

 2.2.2.  Analiza nevoilor  – autoevaluarea internă 

 

Din analiza chestionarelor aplicate elevilor reiese aprecierea orelor desfăşurate în laboratorul 

de informatică, a celor în care profesorul este înţelegător şi apropiat de ei, precum şi dorinţa 
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acestora de a avea experienţe de învăţare în contexte cât mai apropiate de viaţa reală, nevoia de 

consiliere şi orientare în carieră. 

Aplicarea de chestionare părinţilor a arătat nevoia acestora de a şti că elevii învaţă într-un 

mediu sigur şi că profesorii îşi fac datoria cât mai bine. 

Majoritatea agenţilor economici parteneri reclamă prea multele îndatoriri ce le revin conform 

contractelor cadru de instruire practică, unii ar vrea să se implice în evaluarea curentă a elevilor şi 

toţi sesizează dotarea învechită a învăţământului profesional şi tehnic şi programele care nu 

corespund realităţilor tehnologice prezente. Un alt aspect important care rezultă din solicitările 

acestora sunt numărul relativ mare de locuri de muncă disponibile într-o gamă foarte largă de 

calificări din domeniul mecanică sau cel electric, multe dintre acestea neregăsindu-se pe oferta de 

formare a şcolilor profesionale. Pe de altă parte unii dintre aceştia ar vrea ca elevii să aibă 

competenţe profesionale şi sociale mai bune la absolvire, fără însă să accepte soluţia oferită de 

învăţământul dual. 

Cadrele didactice au identificat ca probleme cu care şcoala se confruntă: lipsa implicării 

părinţilor în educaţia elevilor şi în viaţa şcolii, nivelul slab de pregătire al elevilor, dezinteresul 

manifestat de aceştia pentru studiu, gradul mare de absenteism şi lipsa de educaţie, manifestată 

uneori prin acte de violenţă, scăderea populaţiei şcolare pe fondul fuziunii dintre cele două licee, 

lipsa suplimentărilor fondurilor şcolii din închirieri ale spaţiilor existente. Pentru o creştere a 

rezultatelor şcolii, acestea au propus: o promovare a ofertei educaţionale pe tot timpul anului 

şcolar, mai ales în mediul rural; acreditarea calificării de strungar; derularea de proiecte 

educaţionale în parteneriat cu şcolile gimnaziale  (de exemplu: Micul antreprenor); invitarea 

părinţilor la lecţii deschise, închirierea sălii de sport, a camionului care în prezent nu este utilizat 

la şcoala de şoferi şi a spaţiilor libere; extinderea cursurilor şcolii de şoferi către public; activităţi 

în care să fie implicate şi autorităţile locale (de exemplu: Ziua Şcolii); derularea de proiecte 

europene, inclusiv cu elevii.  

Analizând calificările pentru care şcoala are acreditare, precum şi dotarea existentă în 

prezent, s-a decis în cadrul Consiliului Profesoral ca în anii şcolari viitori să se menţină tradiţia 

şcolii pe domeniul transporturilor dar să se diversifice paleta de domenii ocupaţionale, care să fie 

cât mai atractive pentru elevi.  

Vom oferi în continuare elevilor de gimnaziu meserii atractive în domeniul transporturilor şi 

auto dar şi din domeniul prelucrărilor prin aşchiere, menţinând parteneriatul pentru învăţământul 

dual, un segment de nişă pe care şcoala nostră a pătruns imediat după reglementarea învăţământului 

dual în România. Vom căuta parteneriate noi care să aibă ca rezultat angajarea unui număr cât mai 

mare de absolvenţi la sfârşitul perioadei de şcolarizare. Vom continua parteneriatul cu 
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Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti şi vom menţine învăţământul seral şi la cel cu frecvenţă 

redusă clase la filiera teoretică.  

Analiza consiliului profesoral şi a echipelor formate pe discipline  a dus la concluzia că în 

cadrul şcolii noastre trebuie dezvoltată o cultură organizaţională în cadrul căreia profesorii să 

înceapă să accepte faptul că practica predării trebuie sa fie un proces dinamic, în care regula este 

îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

Plecând de la diversificarea strategiilor de predare, corespunzătoare stilurilor individuale 

de învăţare, s-a constatat că este necesară o dotare a laboratoarelor şi atelierelor şcolii 

corespunzătoare nevoii elevilor de a-şi face remarcate deprinderile de utilizare a echipamentelor 

de lucru, de a-şi pune în aplicare cunoştinţele teoretice prin mânuirea maşinilor, aparatelor şi 

realizarea practică a diferitelor ansambluri, de a deprinde competenţe profesionale într-un mediu 

de lucru apropiat celui de la operatorii economici.  

  

2.2.3.  Autoevaluarea calitativă internă 

 

a) Curriculum 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Pentru fiecare nivel de şcolarizare există 

material curricular corespunzător (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, softuri educaţionale); 

▪ Oferta educaţională cu tradiţie; 

▪ Obţinerea permisului de conducere 

categoria B; 

▪ Programe CDŞ şi  CDL elaborate de cadrele 

didactice ale şcolii; 

▪ Programe de pregătire suplimentară pentru 

bacalaureat, olimpiade şi concursuri 

şcolare;  

▪ Proces instructiv-educativ de calitate 

demonstrat prin rezultatele obţinute la 

inspecţia şcolară generală din 2018, 

procentul de promovabilitate la examenele 

de certificare a competenţelor profesionale, 

premiile obţinute la olimpiadele şi 

concursurile şcolare la nivel judeţean.  

▪ Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale şi a 

metodelor active în demersul didactic; 

▪ Clase cu dublă specializare; 

▪ Absenţa din oferta educaţională a cursurilor 

de formare pentru adulţi; 

▪ Procentul de promovabilitate la examenul 

de bacalaureat. 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ Învăţământul dual; 

▪ Proiectul ROSE; 

▪ Solicitările agenţilor economici privind 

calificări oferite de şcoală; 

▪ Scăderea numărului de săptămâni de şcoală 

la învăţământul tehnologic; 

▪ Instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învăţământ; 

▪ Lipsa atractivităţii unor calificări 

profesionale solicitate pe piaţa muncii şi 

pentru care şcoala poate oferi formare 

profesională (ex: Lăcătuş construcţii 
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▪ Ofertele CCD şi ale altor instituţii privind 

cursurile de perfecţionare şi formare 

continuă pentru cadrele didactice;  

▪ Existenţa site-urilor specializate în oferirea 

de materiale şi soft-uri pentru cadre 

didactice. 

metalice şi utilaj tehnologic, Sudor, 

Marinar); 

▪ Nivelul deficitar de cunoştinţe pe care unii 

elevi îl deţin după finalizarea ciclului 

gimnazial; 

▪ Concurenţa altor licee tehnice;  

▪ O serie de calificări pentru care şcoala are 

resursele necesare şi care nu se regăsesc în 

cererea de ofertă educaţională la nivel de 

judeţ (ex: Frigotehnist, Mecatronist) 

 

b) Resursa umană 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Personal didactic calificat 100%;  

▪ Cadre didactice bine pregătite, cu gradul 

didactic I, metodişti, formatori, membri în 

corpul naţional al experţilor în 

management educaţional; 

▪ Echipa managerială preocupată de 

creşterea calităţii procesului didactic, a 

bazei materiale şi aspectului şcolii; 

▪ Formarea didactică şi metodică a 11 cadre 

didactice prin proiectul Erasmus + în anul 

şcolar 2017 - 2018; 

▪ Personal didactic auxiliar calificat şi 

personal nedidactic suficient, care acoperă 

nevoile şcolii.; 

▪ Consilier şcolar; 

▪ Cabinet medical. 
  

 

▪ Cadre didactice suplinitoare cu norma 

didactică la mai multe şcoli;  

▪ Formarea deficitară a cadrelor didactice 

pentru lucrul cu elevi cu CES;  

▪ Dezinteresul profesorilor pentru elaborarea 

de/ implicarea în activităţi extracurriculare 

şi /sau proiecte cu finanţare externă; 
▪ Reticenţa unor cadre didactice faţă de 

utilizarea/aplicarea în demersul didactic a 

metodelor activ-participative de predare-

învăţare şi/sau neadecvarea evaluării elevilor la 

particularităţile individuale ale acestora;  
▪ Personal insuficient în sectorul financiar 

contabil; 

▪ Personal didactic și didactic auxiliar 

insuficient implicat în efortul de dezvoltare 

a unităţii de învăţământ şi în special în 

marketingul educaţional; 

▪ Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care 

sunt lăsaţi în grija bunicilor sau altor rude 

care nu au un control eficient asupra lor;  

▪ Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale;  

▪ Procentul mare de elevi navetişti şi distanţa 

mare către şcoală a unora dintre aceştia care 

favorizează absenteismul şi abandonul 

şcolar; 

▪ Mediocritatea sau chiar absenţa orizontului 

cultural al unor elevi;  

▪ Lipsa de motivare, frecvenţa redusă a 

elevilor şi scăderea interesului pentru 

studiu. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ Oferte de cursuri de formare din partea 

CCD şi altor instituţii;  

▪ Programe de orientare profesională şi 

orientare în carieră; 

▪ Lipsa autonomiei şcolii în selectarea 

cadrelor didactice;  

▪ Volum mare de muncă cu aspect birocratic: 

situaţii, raportări, analize etc.;  
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▪ Proiectele Erasmus +. 

 

▪ Numărul mare de elevi care revine unui 

consilier şcolar;  
▪ Reticenţa unor părinţi faţă de consilierea 

psihopedagogică; 

▪ Slaba implicare a unor părinţi în activităţile 

şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

▪ Implicarea insuficientă  a elevilor şi a 

părinţilor în adoptarea deciziilor la nivelul 

școlii; 

▪ Menţinerea numărului mare al efectivului 

de elevi pe clase, care îngreunează 

aplicarea metodelor interactive, lucrul pe 

grupe;  
▪ Lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de 

sancţionare a cadrelor didactice;  

▪ Scăderea populaţiei şcolare şi număr mare 

de elevi în mediul rural cărora nu li se oferă 

suficient sprijin pentru continuarea 

studiilor după finalizarea clasei a VIII-a; 

▪ Deprecierea statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul guvernării 

şi încurajată de mass-media), ceea ce 

determină dificultăţi în impunerea cadrului 

didactic, ca principal factor al educaţiei, în 

faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  

 

c) Resursa materială şi financiară  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Bază materială bună, săli de clasă dotate 

mulţumitor; 

▪ Laboratoare, sală de sport, cabinet de 

consiliere psiho- pedagogică, conectare 

permanentă la internet, sală de festivităţi; 

▪ Dotarea bibliotecii şcolii; 

▪ Dotare corespunzătoare calificărilor din 

oferta educaţională  la atelierele şcoală; 

▪ Starea corespunzătoare a autoturismelor 

şcoală; 

▪ Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi  

personalul didactic şi nedidactic;  

▪ Încadrarea în norme igienico-sanitare şi 

ISU corespunzătoare;  

▪ Centrale termice proprii dotate cu sistem 

de automatizare; 

▪ Accesul cadrelor didactice la 

calculatoarele, xerox-urile, imprimantele 

din şcoală.  

 

▪ Gradul de degradare a autodromului. 

▪ Starea de uzură a corpului B: clasele de la 

etajul al doilea, lipsa termoizolaţiei şi 

starea faţadei clădirii;  

▪ Numărul insuficient de calculatoare 

raportat la numărul elevilor din şcoală şi 

performanţa tehnică scăzută a acestora; 

▪ Materialul didactic din dotarea cabinetelor 

nu este în concordanţă cu tehnologia 

actuală, se constată tot mai mult lipsa 

dotărilor corespunzătoare nevoii elevilor 

de a-şi face remarcate deprinderile de 

utilizare a echipamentelor tehnologice 

moderne; 

▪ Uzura fizică şi morală a mijloacelor fixe; 

▪ Lipsa fondurilor pentru recompensarea 

activităţilor de performanţă ale elevilor şi 

cadrelor didactice;  

▪ Spații excedentare (clădirile aflate în 

conservare) care consumă resurse pentru 

întreţinere; 
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▪ Insuficienta antrenare a cadrelor didactice, 

a elevilor şi a părinţilor în activităţi de 

întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi 

spaţiilor şcolii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ Posibilitatea de accesare a unor fonduri 

prin proiecte cu finanțare externă, inclusiv 

europeană; 

▪ Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi 

donaţii;  

▪ Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în 

vederea obţinerii unor fonduri 

extrabugetare; 

▪ Posibilitatea creşterii prestigiului şcolii 

prin repararea autodromului şi utilizarea 

acestuia în parteneriat cu Palatul Copiilor. 

 

 

 

▪ Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente;  

▪ Reducerea finanţării şcolii în ceea ce 

priveşte achiziţionarea de material didactic, 

consumabile, reparaţii capitale etc.; 

▪ Numărul mic de elevi/formaţiune de studiu 

în condiţiile finanţării per capita poate 

conduce la reducerea numărului de cadre 

didactice;  

▪ Lipsa fondurilor necesare dotărilor 

corespunzătoare şi efectuării de reparaţii; 

▪ Cheltuieli ridicate cu asigurarea tuturor 

costurilor şcolii de şoferi; 

▪ Situaţia socio-economică din regiune;   

▪ Rata şomajului. 

 

 
d) Relaţii parteneriale  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Prima şcoală din regiune care a oferit 

învăţământ dual și menținerea acestui tip de 

învățământ și anul școlar 2019 -2020. 

▪ Parteneriate cu agenţii economici; 

▪ Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea 

rolului şi locului şcolii în comunitatea 

locală, cu reprezentanţii Consiliului local şi 

ai Primăriei;  

• Bună colaborare cu reprezentanţii Poliţiei şi 

Jandarmeriei;  

▪ Parteneriate educaţionale cu Palatul 

Copiilor şi şcoli gimnaziale din municipiu; 

▪ Desfăşurarea de activităţi festive (de 

absolvire, Ziua Şcolii, etc); 

▪ Existenţa unei pagini active de Facebook a 

şcolii; 

▪ Buna colaborare între director/director 

adjunct şi coordonatorul de programe 

educative şi extraşcolare;  

▪ Consilul elevilor activ şi implicat în 

problematica şcolii şi comunităţii.  

▪ Număr redus de parteneriate cu comunitatea 

locală, ONG-uri; 

▪ Număr redus de parteneriate educaţionale cu 

şcoli gimnaziale din municipiu şi judeţ; 

▪ Număr mic de activităţi educative şi 

extracurriculare la nivelul claselor pentru 

dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, 

formarea de deprinderi şi comportamente 

pentru integrarea în viaţa socială; 

▪ Neîncrederea elevilor în forţele proprii, 

teama de insucces, precum şi lipsa de orientare 

în privinţa propriei cariere; 

▪ Implicarea redusă a elevilor în activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare la nivel de 

şcoală (excursii, serbări, acţiuni caritabile); 

▪ Neimplicarea constantă a părinţilor în viaţa 

şcolii, ba chiar şi în viaţa propriilor copii; 

▪ Site-ul şcolii; 

▪ Lipsa unei date fixe pentru a celebra Ziua 

şcolii şi lipsa Zilei porţilor deschise. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ Reprezentarea comunităţii în structurile 

decizionale din şcoală; 

▪ Creșterea fenomenului de violență în 

societatea actuală; 
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▪ Schimbări legislative care favorizează 

implicarea agenţilor economici în 

managementul şcolii; 

▪ Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primărie, Poliţie, Biserică);  

▪ Interesul unor şcoli pentru realizarea de 

schimburi de experienţă;  

▪ Parteneriatul iniţiat cu Raionul Cahul din 

Republica Moldova; 

▪ Existenţa posibilităţii de a aplica pentru 

realizarea de proiecte educative, 

recunoscute la nivel naţional; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor prin activităţile 

Proiectului ROSE; 

▪ Proiectele europene; 

▪ Posibilitatea promovării imaginii şcolii la 

nivelul comunităţii prin site-ul I.S.J., site-ul 

şcolii, alte publicaţii.  

▪ Influenţa negativă a promovării în media a 

abaterilor disciplinare ale elevilor din alte 

unităţi şcolare şi a actelor de violenţă; 

▪ Precaritatea mediului familial sub aspect 

socio-economic și cultural; 

▪ Consecinţele situaţiei economice din regiune 

continuă să se facă simţite din punct de 

vedere al finanţării activităţilor educative şi 

extraşcolare din partea părinţilor, agenţilor 

economici, Consiliului local. 

 

 

2.3. Analiza cantitativă a datelor   
 

Oportunităţi (O) 
Punctaje 

P 

Pondere 

p 

Valoare 

Pxp 

Programe şi proiecte cu finanţare 2 0,05 0,10 

Pregătirea în domenii cu căutare pe piaţa muncii 2 0,10 0,20 

Învăţământul dual 3 0,10 0,30 

 Reprezentarea comunităţii în structurile decizionale din 

şcoală 
1 0,05 0,05 

Schimbări legislative care favorizează implicarea 

agenților economici în managementul şcolii 
1 0,05 0,05 

Disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 0 0,05 0 

Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea 

obţinerii unor fonduri extrabugetare 
1 0,05 0,05 

Oportunităţi(O)   0,45 0,75 

 

 

Ameninţări (T) 
Punctaje 

P 

Pondere 

p 

Valoare 

Pxp 

Numărul mic de elevi/formaţiune de studiu în condiţiile 

finanţării per capita poate conduce la reducerea 

numărului de cadre didactice 

0 0,10 0 

Concurenţa altor licee tehnice -1 0,05 -0,05 

Lipsa fondurilor necesare dotărilor corespunzătoare şi 

efectuării de reparaţii 
-2 0,10 -0,20 
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Lipsa atractivităţii unor calificări profesionale solicitate 

pe piaţa muncii şi pentru care şcoala poate oferi formare 

profesională 

-2 0,05 -0,10 

Situaţia socio-economică din regiune -1 0,10 -0,10 

Implicarea insuficientă  a elevilor şi a părinţilor în viaţa 

şcolii 
-1 0,05 -0,05 

Scăderea populaţiei şcolare -1 0,10 -0,10 

Ameninţări (T)   0,55 -0,60 

Total ponderi  1,00  

Total A+O +0,15 

 
 

Puncte tari (S) 
Punctaje 

P 

Pondere 

p 

Valoare 

Pxp 

Formarea profesională a cadrelor didactice 1 0,10 0,10 

Oferta educaţională 2 0,10 0,20 

Obţinerea permisului auto categoria B 3 0,10 0,30 

Parteneriate cu agenţii economici 2 0,05 0,10 

Rezultate la olimpiade și concursuri tehnice 1 0,03 0,03 

Tradiţia scolii 1 0,02 0,02 

Laboratoare, sală de sport, bibliotecă, cabinet de 

consiliere psiho- pedagogică, cabinet medical, conectare 

permanentă la internet 

1 0,05 0,05 

Dezvoltarea culturii organizaţionale 0 0,05 0 

PT   0,50 0,80 

 

Puncte slabe (W) Punctaje 

P 

Pondere 

p 

Valoare 

Pxp 

Implicare redusă a unor cadre didactice în organizarea 

activităţilor extraşcolare şi în actul decizional şi 

educaţional 

-1 0,05 -0,10 

Gradul ridicat de uzură al infrastructurii (ateliere, 

autodrom, săli de clasă) 

-2 0,05 -0,05 

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat -2 0,05 -0,10 

Lipsa de motivare şi frecvenţa redusă a elevilor -2 0,05 -0,10 

Materialul didactic din dotarea cabinetelor nu este în 

concordanţă cu tehnologia actuală, uzura fizică şi morală 

a mijloacelor fixe 

-1 0,10 -0,10 

Număr redus de parteneriate cu comunitatea locală, 

ONG-uri 

0 0,05 0 

Implicarea insuficientă  a elevilor şi a părinţilor în 

adoptarea deciziilor 

0 0,05 0 
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Lipsa atractivităţii site-ului şcolii şi insuficienta 

implicare a şcolii în marketingul educaţional 

0 0,05 0 

PS   0,50 - 0,45 

 Total ponderi   1,00  

Total PT+PS +0,35 
 

SCOR      CALIFICATIVUL  

3              Cel mai bun în segmentul său  

2              Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea  

1              Medie, fără probleme  

0              Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire  

- 1           O situaţie negativă, există o problemă  

- 2           O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie  

- 3           Cel mai rău 

 

2.4. Analiza S.W.O.T. cantitativă 
 

 
 

Mediul extern este uşor favorabil  deci este necesară o mai bună strategie de marketing prin 

care absolvenţii de gimnaziu şi familiile acestor elevi să cunoască: oferta educaţională şi calitatea 

serviciilor educaţionale oferite de şcoală, oferta de învăţământ dual, posibilitatea angajării la 

sfârşitul perioadei de şcolarizare sau a continuării studiilor.  

Din interpretarea reprezentării grafice de mai sus rezultă că este necesar să fie implementată 

o strategie agresivă pentru îmbunătăţirea poziţiei deţinute pe piaţa educaţională, susţinută de 

preponderenţa punctelor tari faţă de cele slabe şi a mediului extern uşor favorabil,  capabilă să 

folosească punctele tari ale şcolii pentru valorificarea la maxim a oprtunităţilor, contracararea 

ameninţărilor mediului extern şi înlăturarea sau reducerea punctelor slabe. Diversitatea ofertei 

educaționale și învățământul dual vor trebui puse în centrul unei strategii agresive de marketing 

educațional care să asigure completarea numărului de locuri propus și aprobat în planul de 

școlarizare anual. 

0.75-0.6

0.8

-…

SITUAŢIA 
ŞCOLII

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-1 -0.5 0 0.5 1

P
U

N
C

T
E 

SL
A

B
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
P

U
N

C
T

E 
TA

R
I

AMENINTARI                                 
OPORTUNITATI

Oportunităţi

Ameninţări

Puncte tari

Puncte slabe

Situaţia şcolii



64 

 

 

 

2.5. Rezultatele procesului de autoevaluare 
 

 Mediul intern este uşor favorabil, organizaţia este puternică şi motivată, capabilă să se 

adapteze schimbării dinamice a mediului extern şi intern şi ale cărei puncte tari pot să servească 

scopului şcolii de a oferi servicii de educaţie şi formare profesională în conformitate cu cerinţele 

comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii. 

  Fuziunea cu Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu", considerată o ameninţare la 

adresa stabilităţii Colegiului Tehnic "Panait Istrati" - dobândită prin ani de tradiţie de educaţie în 

domeniul auto şi al transporturilor dar şi prin diversificarea parteneriatelor şi un intens program de 

promovare a ofertei educaţionale - s-a transformat într-o oportunitate, având în vedere rezultatul 

de diversificare a calificărilor oferite de şcoală şi şansa de a fi prima şcoală care beneficiază de 

învăţământ dual, aceasta creând premisele pentru creşterea prestigiului şcolii. 

 Odată cu această fuziune, mobilierul vechi a fost casat şi sălile de clasă beneficiază acum 

de bănci, scaune, table, catedre mai noi; la fel s-a procedat şi cu calculatoarele vechi. Dar cum 

clădirile de la sediul ocupat în prezent de şcoală nu au mai fost de peste 10 ani zugrăvite, o mare 

parte din resursele materiale sunt cheltuite pe lucrări de reparaţii în detrimentul modernizării 

echipamentelor IT sau mijloacelor didactice, corpul B are nevoie de termoizolaţie şi de zugrăvirea 

faţadei, de lambriuri şi parchet iar sala de sport necesită lucrări de consolidare şi reparaţii atât la 

interior cât şi la exterior. S-a discutat şi s-a cântărit atent, la nivelul echipei manageriale şi a 

Consiliului de Administraţie, în ce măsură ar fi fost potrivită utlizarea spaţiilor de pe Calea Galaţi, 

nr. 346, mai mari, mai curate, mai luminoase, a sălilor de clasă pe care se află picturi murale, a 

laboratoarelor tehnice dotate mai bine dar care prezintă dezavantajul de a se afla la marginea 

oraşului, acesta fiind considerat un motiv de îngrijorare în ce priveşte atractivitatea şcolii pentru 

elevi, mai ales pentru cei din mediul rural. Aspectul material nu este de neglijat, dotarea atelierelor 

şi laboratoarelor este depăşită tehnologic, aşa încât reprezintă o prioritate atragerea de fonduri 

pentru finanţare prin programe şi proiecte locale şi europene. O reuşită o reprezintă însă 
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consolidarea şi renovarea clădirii atelierelor, o investiţie de 560000 lei realizată cu ajutorul 

Primăriei Brăila. 

 La nivelul resurselor umane numărul cadrelor didactice a crescut, echipa personalului 

didactic auxiliar are o componenţă nouă iar numărul personalului nedidactic aproape s-a dublat. 

Datorită riscului de nerealizare a numărului de clase prevăzute în planul de şcolarizare, s-a creat  

înainte de fuziunea celor două şcoli o tensiune la nivelul cadrelor didactice,  această tensiune s-a 

transformat însă într-un stimul al concurenţei între cadrele didactice cu aceeaşi specializare, care 

s-a manifestat în creşterea calităţii actului instructiv - educativ şi a numărului de activităţi 

extracurriculare. 

În privinţa resurselor umane şcoala urmăreşte realizarea unui indicator important privind 

menținerea numărului de titulari ai unității (40 în anul şcolar prezent) şi a cadrelor didactice 

suplinitoare cu experienţă şi vechime în unitatea şcolară, urmărind reducerea fluctuaţiei de 

personal. 

 Printr-un management eficient, care să conducă la o implicare crescută a tuturor cadrelor 

didactice, a agenţilor economici parteneri şi a reprezentanţilor puterii locale din Consiliul de 

Administraţie se poate ajunge la o schimbare a atitudinii părinţilor şi elevilor faţă de şcoală, precum 

şi la rezultate mai bune la examenul de bacalaureat, la o transpunere a aptitudilor în competenţe 

care să asigure inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii.  

 Pentru a se asigura o mai mare compatibilitate a învățământului cu necesitățile elevilor și 

ale pieței muncii, metodele de evaluare trebuie adaptate și modernizate. Ar trebui intensificată 

utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise în toate contextele educaționale. Profesorii 

trebuie să-și actualizeze propriile competențe prin formare periodică. De asemenea, trebuie să se 

consolideze legăturile dintre școală și angajatori, să apropie întreprinderile de sala de clasă și să le 

permită tinerilor să descopere universul muncii prin intensificarea activităților de învățare într-un 

mediu profesional. 

 Liceul Tehnologic ”Panait Istrati”  doreşte să ofere elevilor săi oportunități de dezvoltare 

și afirmare personală printr-un proces de învățământ modern, construit în jurul nevoilor și 

posibilităților lor de formare, stimulând în același timp performanța și participarea la viața 

comunității. 

2.6. Concluzionarea aspectelor principale care necesită dezvoltare 

– rezumat al priorităţilor şcolii. Prognoza. 
 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul ca priorităţile în dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru 

şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuare.  
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Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea 

organizaţiei şcolare.  

Mediul extern, uşor favorabil, oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora 

se întrevăd perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională.  

Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează resursele strategice:  

• Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, mentori) şi 

cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice); 

• Parteneriate cu agenții economici unde se desfășoară stagiile de practică;   

• Experienţă în management, formare, consiliere și orientare;  

• Colaborarea bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale și judeţene. 

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă următoarele priorităţi strategice:  

1. Îmbunătățirea calității educației prin consultarea aşteptărilor şi satisfacţiei tuturor 

beneficiarilor, modernizarea actului didactic şi desfăşurarea de activităţi pedagogice de pregătire 

suplimentară pentru elevii din ciclul superior al liceului şi cei capabili de performanţă şi de sprijin, 

remediale pentru cei cu dificultăţi de învăţare; 

2. Creşterea numărului de elevi care participă la examenul de bacalaureat şi promovează acest 

examen; 

3. Întărirea parteneriatelor existente cu agenţii economici şi identificarea agenţilor economici 

pentru învăţământul dual, dezvoltarea parteneriatelor instituţionale la nivel local, național și 

internațional;  

4. Diversificarea ofertei educaţionale atât la nivel liceal cât şi la şcoala profesională, conform 

cerinţelor de pe piaţa muncii locală şi regională, pentru a atrage cât mai mulţi elevi şi pentru a se 

adresa întregii populaţii şcolare absolvente de gimnaziu şi evaluarea posibilităţii ca şcoala devină 

furnizor de formare profesională pentru adulţi şi în alte domenii de cât cele existente în prezent; 

5. Elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană în vederea creşterii calităţii 

educaţiei, a  creşterii interesului elevilor pentru participarea la ore şi îmbunătăţirii metodelor de 

predare - învăţare- evaluare precum şi a dotărilor din şcoală; 

6. Îmbunătățirea frecvenţei elevilor şi scăderea riscului de abandon şcolar, diminuarea diferenţei 

existente între numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a şi numărul celor care finalizează studiile 

liceale; 

7. Creșterea confortului și a siguranței în școală, promovarea imaginii și creșterea prestigiului 

școlii, adoptarea unei strategii de marketing care să evidențieze școala în mod distinct în fața 

absolvenților de gimnaziu și să o plaseze pe primul loc în preferințele celor care optează pentru 

calificările pe care școala le oferă. 
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PROGNOZA 

 Pentru următorii 4 ani se prognozează dezvoltarea organizaţiei şcolare în toate domeniilor 

componente ale vieţii şcolare.  

Curriculum şi viaţă şcolară: 

− Acreditarea calificării de strungar. 

− Diversificarea ofertei educaţionale prin autorizarea de calificări noi care să se adreseze şi 

populaţiei feminine.  

− Crearea unui model educaţional atractiv prin introducerea elementelor moderne de predare 

şi evaluare.   

− Dezvoltarea activităţilor în cadrul laboratoarelor şi cabinetelor ca principală formă de 

desfăşurare a procesului didactic. 

− Diversificarea activităţilor extracurriculare. 

Resurse umane   

− Realizarea planului de şcolarizare. 

− Menţinerea în încadrare a întregului personalul calificat şi titular al şcolii. 

− Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi nedidactic. 

− Participarea personalului didactic în proiecte, la activităţi de cercetare, la crearea unor 

instrumente didactice.   

− Stimularea performanţelor elevilor prin acordarea de premii şi diferite alte stimulente.  

Baza materială şi atragerea de resurse extrabugetare   

− Realizarea lucrărilor de consolidare a clădirii atelierelor. 

− Renovarea corpului B de clădire și a sălii de sport. 

− Amenajarea autodromului.  

− Realizarea atelierului de tinichigerie. 

− Realizarea unei săli de festivităţi. 

− Dotarea fiecărei săli de clasă cu calculator şi proiector. 

− Amenajarea curţii şcolii. 

− Realizarea, treptat, în etape anuale, a zugrăvirii sălilor de clasă, a birourilor şi a holurilor. 

− Închirierea bazei materiale şi a spaţiilor excedentare pentru activităţi ce nu afectează 

procesul instructiv-educativ. 

− Atragerea de donaţii materiale şi financiare de la părinţi, firme, O.N.G.  
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Relaţii comunitare şi de parteneriat   

− Creşterea numărului de parteneriate pentru învăţământul dual. 

− Creşterea numărului de proiecte educaţionale cu şcolile gimnaziale. 

− Parteneriate cu Primăria Brăila în cadrul dezvoltării proiectelor de investiţii. 

− Activităţi extracurriculare cu sprijinul părinţilor şi al partenerilor din cadrul comunităţii 

locale. 

− Derularea de proiecte europene. 

 

2.7. Priorităţile școlii și obiectivele specifice în perioada 2017 -2021 
 

PRIORITATEA NR. 1 

ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA 

CERINŢELE PIEŢEI MUNCII  LOCALE, REGIONALE ȘI EUROPENE 

Obiective specifice: 

- Stabilirea şi elaborarea CDL- urilor împreună cu agenţii economici parteneri de 

practică, anual, până la sfârşitul semestrului I  

- Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la 

nevoile pieței muncii 

- Creşterea numărului de parteneriate pentru învăţământul dual 

-Creşterea calităţii activităţii instructiv educative prin desfăşurarea, în cadrul 

Proiectului ROSE, a unor activităţi pedagogice de pregătire suplimentară pentru elevii din 

ciclul superior al liceului şi pentru cei capabili de performanţă şi a unor activităţi de sprijin, 

remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. 

Indicatori de impact: 

- Minim 50% dintre absolvenţii IPT care nu continuă studiile se angajează în cel mult 6 luni de la 

absolvire, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2019-2020. 

- Cel puţin 70% dintre angajatorii chestionaţi se declară mulţumiţi de competenţele dobândite de 

absolvenţi, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2019-2020. 

- Creşterea numărului de elevi participanţi la examenul de bacalaureat cu 15% și cu 3% anual a 

celor care promovează acest examen. 

- Realizarea anuală a minim unei clase de învăţământ dual propusă prin planul de şcolarizare. 
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PRIORITATEA NR. 2 

 ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINŢELE UNUI SISTEM 

MODERN DE EDUCAȚIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

Obiective specifice: 

- Realizarea obiectivului de investiţii multianuală: Consolidarea şi reabilitarea clădirii 

atelierelor C1 

- Realizarea unei săli de festivităţi şi amenajarea curţii şcolii 

- Reabilitarea clădirii atelierului C2 şi realizarea atelierului de tinichigerie 

- Renovarea corpului B de clădire 

- Renovarea autodromului şi a sălii de sport 

- Îmbunătățirea infrastructurii şi dotarea cu echipamente IT, software, videoproiectoare 

şi mobilier prin intermediul grantului obţinut în Proiectul ROSE 

- Transformarea și amenajarea unei săli de clasă în spațiu de relaxare pentru elevi 

 Indicatori de impact: 

- Includerea, în fiecare an, în reabilitare și modernizare  a câte unui corp de clădire şi 

creşterea bazei materiale cu minim 10 % anual. 

  

 PRIORITATEA NR. 3 

ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALĂ LA CERINŢELE UNUI     

SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE ŞI FORMARE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII 

PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

Obiective specifice:  

- Asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ prin consultarea aşteptărilor şi 

satisfacţiei tuturor beneficiarilor la începutul, respectiv sfârşitul la anului şcolar 

- Dezvoltarea managementului unității de învățământ și a competențelor metodice și de 

specialitate ale personalului didactic 

- Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare 

continuă. 

Indicatori de impact: 

- Toate cadrele didactice din şcoală au abilităţile necesare pentru aplicarea învăţării centrate pe 

elev până la sfârşitul anului 2020.  Anual sunt cuprinse în programele de formare 15 - 20% din 

cadrele didactice.  

- Toate cadrele didactice din şcolile IPT au abilităţile necesare pentru aplicarea sistemului de 

asigurare a calităţii până la sfârşitul anului 2020. Anual sunt cuprinse în programele de formare 15 

-20% din cadrele didactice. 



70 

 

- Toate cadrele didactice de specialitate sunt cuprinse anual în activităţile metodice organizate la 

nivelul şcolii sau al judeţului. 

 

PRIORITATEA NR. 4 

CREŞTEREA PREOCUPĂRII  ŞCOLII PENTRU DEZVOLTAREA 

SERVICIILOR DE CONSILERE, ORIENTARE ŞI FORMARE PRIVIND CARIERA ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII  EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE 

Obiective specifice:  

- Dezvoltarea competențelor profesorilor în utilizarea unor instrumente specifice 

- Îndrumarea şi orientarea în carieră, precum şi dezvoltarea personală a elevilor prin 

activităţi de consiliere în cadrul proiectului ROSE, în vederea asigurării egalităţii de şanse 

- Orientarea şi consilierea privind cariera a tuturor elevilor claselor terminale, anual, 

până la sfârşitul anului şcolar 

Indicatori de impact: 

- Pregătirea prin cursuri de  formare și consiliere a profesorilor, anual  a 15 - 20% din cadrele 

didactice.  

- Crearea unui set de instrumente specifice, utilizat la nivelul şcolii, pentru dezvoltarea serviciilor 

de consiliere şi orientare privind cariera. 

 

PRIORITATEA NR. 5 

DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - ELEVI 

- PĂRINŢI - COMUNITATE 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea de structuri parteneriale stabile, funcţionale şi eficiente la nivelul de 

decizie 

- Creşterea gradului de adecvare a competențelor formale ale cadrelor didactice la 

nevoile şcolii prin experienţe de învăţare în spaţiul european 

- Dezvoltarea la elevi a competenţelor profesionale relevante şi a abilităţilor de viaţă 

socială în calitate de cetăţeni ai UE 

- Scăderea absenteismului şcolar şi creşterea interesului elevilor pentru participarea la 

activităţile instructiv educative prin desfăşurarea în cadrul Proiectului ROSE de activităţi 

extracurriculare şi concursuri şcolare care să stimuleze parteneriatul profesor-elev şi  

dezvoltarea relaţiilor de colaborare între elevi precum şi în cadrul comunităţii locale. 
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Indicatori de impact: 

- Menţinerea reprezentanţilor desemnaţi în prezent de operatorii economici în componenţa 

CA şi includerea acestora în toate activităţile importante din viaţa şcolii. 

- Derularea şi finalizarea cu succes a proiectului Erasmus + “Pregătirea în context 

educaţional pentru reducerea abandonului şcolar”  (2017 - 2019). 

- Derularea de stagii de practică într-o ţară europeană prin scrierea unui proiect VET  

- Derularea anual a minim unui proiect educaţional  în parteneriat cu o şcoală/ instituţie din 

ţară sau din străinătate pe tema reducerii violenţei / absenteismului şi abandonului şcolar sau alte 

teme de interes. 

- Participarea la activităţile educative (Ziua Şcolii, Ziua porţilor deschise, Festivitatea de 

absolvire) a reprezentanţilor partenerilor economici, a autorităţilor locale şi a membrilor 

Consiliului reprezentativ al părinţilor. 

 

Partea a 3-a. Planul operaţional  2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL 

2019 - 2020 
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3.1. Priorități, obiective, ținte 
 

PRIORITATEA 1:  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI 

MUNCII  LOCALE, REGIONALE ȘI EUROPENE 

Obiectivul 1.1. : Stabilirea şi elaborarea CDL- urilor împreună cu agenţii economici parteneri de practică până la sfârşitul semestrului I 

Ţinta: elaborarea a  câte două oferte  CDL pentru fiecare calificare profesională din oferta educaţională a şcolii 

Context: Pentru o mai bună inserţie socio-profesională este necesară creşterea relevanţei învăţării prin consultarea tuturor factorilor interesaţi. 

Parteneriatele cu agenţii economici stau la baza pregătirii elevilor din învăţământul profesional şi tehnic. Consultarea acestora nu ar trebui să fie 

pur formală în constituirea CDL- urilor, ba mai mult, parteneriatele ar trebui dezvoltate şi diversificate în vederea implementării învăţământului 

dual. Cum există şi alţi furnizori pe piaţă a unora dintre specializări, cum este cea de Mecanic auto, se impune o strângere a relaţiilor cu agenţii 

economici şi implicarea acestora atât în organizarea stagiilor de practică cât şi în organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- încheierea contractelor de  practică pentru efectuarea stagiului de practică a elevilor din IPT şi  a contractelor cadru pentru formarea profesională 

a elevilor din învățământul profesional de stat și dual;  

- elaborarea CDL - urilor conform Standardelor de pregătire profesională şi conform realităţilor economice de la locul de muncă; 

- dobândirea de către elevi a competenţelor relevante pentru pregătirea lor profesională. 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare 

Monitorizare şi evaluare 

1. Încheierea contractelor de practică pentru anul în 

curs 

Septembrie 

2019 

Maiştrii 

instructori 

SC APAN SRL 

SC BYG 

RACING SRL 

SC  SERVICE 

AUTOMOBILE  

SC DUNAV SC 

RĂDĂCINI 

SC PRONIF 

INDUSTRY 

SRL 

SC PROMEX 

SA 

- Înregistrarea la termen a 

contractelor de practică 

2. Constituirea, la nivelul ariei curriculare 

Tehnologii, a unui grup de lucru în vederea 

elaborării CDL 

 Octombrie 

2019 

Şef arie 

curriculară 

Tehnologii 

- 

 

Proces verbal  

3. Încheierea contractelor cadru pentru anul şcolar 

următor 

Noiembrie 

2019 

Maiştrii 

instructori 

 Înregistrarea la termen a 

solicitărilor şi contractelor 

4. Identificarea aşteptărilor agenţilor economici faţă 

de unitatea şcolară prin aplicarea de chestionare, 

purtarea unor discuţii cu reprezentantul agentului 

economic 

Noiembrie 

2019 

Grupul de 

lucru 

- Chestionare completate de 

analiză de nevoi 

5. Elaborarea CDL - urilor având în vedere situaţiile 

de învăţare şi conţinuturile propuse de agenţi, 

Ianuarie 

2020 

Grupul de 

lucru 

- CDL  elaborate 
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resursele materiale disponibile şi adecvarea 

metodelor de evaluare la demersul didactic propus 

7. Consultarea cu agenţii economici şi avizarea CDL Ianuarie 

2020 

Maiştrii 

instructori 

 - Avizare CDL 

8. Informarea părinţilor şi exprimarea opţiunilor Ianuarie 

2020 

Diriginţii 

claselor 

  Procese verbale 

9. Discutarea şi avizarea CDL în comisiile metodice 

din aria curriculară Tehnologii, validarea de către 

Consiliu Profesoral 

Februarie 

2020 

Şef arie 

curriculară 

Tehnologii 

 - Avizare şi validare CDL 

10. Aprobarea ofertei educaţionale de către 

Consiliul de Administraţie 

Februarie 

2020 

Director  - Aprobare CDL 

 
 

PRIORITATEA 1:  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI 

MUNCII  LOCALE, REGIONALE ȘI EUROPENE 

Obiectivul 1.2.: Creşterea calităţii activităţii instructiv educative prin desfăşurarea, în cadrul Proiectului ROSE, a unor activităţi 

pedagogice de pregătire suplimentară pentru elevii din ciclul superior al liceului şi pentru cei capabili de performanţă şi a unor activităţi 

de sprijin, remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. 

Ţinta: Creşterea numărului de elevi participanţi la examenul de bacalaureat cu 15% și cu 3% a celor care promovează acest examen 

Context: În ultimii ani, elevii noștri sunt tot  mai puţin interesaţi să înveţe şi tot mai indiferenţi faţă de rezultatele lor şcolare. Mulţi dintre aceştia 

provin din familii care nu pun preţ pe educaţie sau din familii cu venituri reduse, care nu îşi permit să-şi susţină copiii în şcoală. Astfel, ne confruntăm 

cu o participare scăzută la bacalaureat şi o rată de promovabilitate a examenului de bacalaureat sub media naţională. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- creşterea ratei de absolvire a liceului, a ratei de înscriere la examen şi  acelei de promovare a examenului de bacalaureat; 

- dezvoltarea parteneriatului profesor – elev. 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare 

Monitorizare şi evaluare 

1. Încheierea contractului de finanţare Decembrie 

2019 

Director 

Administrator 

financiar 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Cercetării 

-  
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2. Întocmirea graficelor de pregătire suplimentară  Ianuarie 

2020 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

 

Banca 

Mondială 

 

 

Grafice de pregătire 

3. Desfăşurarea activităţilor de pregătire 

suplimentară şi a celor de pregătire remedială 

Ianuarie - 

Iunie 

2020 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

 Procese verbale, tabele cu 

semnăturile elevilor 

4. Aplicarea de chestionare de satisfacţie  

beneficiarilor și interpretarea acestora 

La sfârşitul 

anului 

şcolar 

Responsabil 

CEAC 

- Chestionare 

Grafice/Tabele de analiză 

5. Realizarea unei analize comparative între 

rezultatele înregistrate la examenul de bacalaureat și 

cele de la sfârșitul anului școlar precedent 

La sfârşitul 

anului 

şcolar 

Director - Raport privind progresul 

înregistrat 

6. Postarea rezultatelor pe site-ul şcolii  Informatician 

 

  Informaţii actualizate pe site 

 
 
 

PRIORITATEA 2: ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINŢELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE ŞI 

FORMARE PROFESIONALĂ 

Obiectivul 2.1.: Îmbunătățirea infrastructurii şi dotarea cu echipamente IT, software, videoproiectoare şi mobilier prin intermediul 

grantului obţinut în Proiectul ROSE 

Ţinta: Dotarea în 2020 a cel puțin 8 săli de clasă cu calculator și videoproiector/smart tv. 

Context: Şcoala va beneficia de 100 000 euro în Proiectul ROSE, un proiect care acordă granturi liceelor mai puţin performante din sistemul 

public,  până la 20% din costurile directe fiind alocate lucrărilor civile minore de renovare, achizițiilor de bunuri şi amenajare a interioarelor clădirilor 

școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului. În primul an de proiect se vor aloca 34 212 lei care vor fi utilizați pentru 

achiziția de calculatoare, imprimante, smart tv și videoproiectoare. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- până la finalul proiectului fiecare sală de curs va fi dotată cu calculator și videoproiector/ smart tv; 

- îmbunătățirea dotărilor materiale și a condițiilor de desfășurare a orelor de curs; 

- creșterea atractivității orelor, care se va reflecta în diminuarea absenteismului și creșterea rezultatelor școlare. 
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Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare/ 

materiale 

 

Monitorizare şi evaluare 

1. Încheierea contractului de finanţare Decembrie 

2019 

Director 

Administrator 

financiar 

Ministerul 

Educaţiei şi 

Cercetării 

 

Banca 

Mondială 

-  

2. Identificarea celor mai bune oferte şi luarea 

deciziilor 

Conform 

alocării 

grantului 

Administrator 

de patrimoniu 

Director 

Conform 

alocării 

grantului 

 

3. Realizarea contractelor de achiziţii Conform 

alocării 

grantului 

Administrator 

de patrimoniu 

Conform 

alocării 

grantului 

Contractele de achiziţii 

4. Recepţionarea echipamentelor IT şi introducerea 

acestora în listele de inventar 

Conform 

alocării 

grantului 

Administrator 

financiar 

- Listele de inventar 

5. Punerea în funcţiune a echipamentelor IT Conform 

alocării 

grantului 

Informatician - Raportările din proiect 

 

 

 

PRIORITATEA 2: ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINŢELE UNUI SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE ŞI 

FORMARE PROFESIONALĂ  

Obiectivul 2.2.: Realizarea obiectivului de investiţii Consolidarea şi renovarea sălii de sport 

Ţinta: Renovarea la interior şi la exterior a sălii de sport 

Context: Parchetul existent nu este unul destinat special suprafeţelor sălilor de sport, pereţii sunt coşcoviţi la interior, la exterior este necesară 

realizarea termoizolaţiei, sunt necesare duşuri pentru elevi şi repararea instalaţiilor sanitare  

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- reabilitarea infrastructurii şi creşterea bazei materiale a şcolii; 

- asigurarea unui mediu adecvat și corespunzător cerințelor pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport. 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare 

Monitorizare şi evaluare 
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1. Realizarea şi aprobarea indicatorilor tehnico 

economici  

Ianuarie 

2020 

Administrator 

de patrimoniu 

Primăria Brăila Conform 

indicatorilor   

Consiliul de Administraţie 

2. Aprobarea finanţării şi alocarea unei tranşe de 

bani 

Martie 

2020 

- Primăria Brăila Conform 

HCLM 

 

3. Realizarea proiectului tehnic şi a documentaţiei 

necesare obţinerii de avize şi autorizaţii 

Aprilie 

2020 

Administrator 

financiar 

Director 

Primăria Brăila   

4. Obţinerea autorizaţiei de construire Iunie 2020 Proiectant Primăria Brăila  Obţinerea autorizaţiei 

5. Realizarea caietului de sarcini. Organizarea 

licitaţiei 

Iunie 2020 Administrator 

financiar 

Administrator 

de patrimoniu 

-   

6. Atribuirea lucrării  Iulie 2020 Administrator 

de patrimoniu 

 

-  Contractul cu firma care va 

realiza lucrarea 

7. Demararea lucrărilor În funcţie 

de 

alocările 

financiare 

Administrator 

financiar 

 

Director 

Primăria Brăila  Raportările din cadrul 

proiectului 

8. Finalizarea lucrărilor de renovare  Septembrie 

2020 

Diriginte de 

şantier 

Comisia de 

recepţie a 

lucrărilor 

-  Proces verbal de recepţie a 

lucrării  

 

 

 

PRIORITATEA 3: ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALĂ LA CERINŢELE UNUI  SISTEM MODERN DE EDUCAȚIE 

ŞI FORMARE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

Obiectivul 3.1.:  Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare continuă 

Ţinta: Creșterea calității actului educativ în condiţiile accentuării dimensiunii europene prin participarea a 20% din personalul didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic la cursuri de formare profesională 
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Context : Performanța unei organizații depinde în  mod direct de performanța resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă 

au fost stabilite următoarele deziderate: dezvoltarea resurselor umane care funcționează în unitate şi utilizarea la un nivel ridicat a potențialului uman 

existent prin utilizarea metodelor moderne de predare, învăţare, evaluare, centrate pe elev, utilizarea IT în procesul didactic şi includerea elevilor cu 

CES în activităţile şcolare şi extracurriculare. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- creşterea eficienţei şi calităţii procesului didactic prin utilizarea optimă a  competenţelor dobândite la cursurile de formare şi centrarea demersului 

didactic pe nevoile individuale de învăţare; 

- minim o activitate didactică lunar în care profesorul şi elevii utilizează TIC; 

- minim un concurs/ activitate extracurriculară organizată semestrial la nivel de comisie metodică; 

- participarea tuturor cadrelor didactice din școală la activitățile de dezvoltare personală din cadrul proiectului ROSE; 

- dezvoltarea la nivelul unității școlare a mecanismelor consultative ca fundament al calității; 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare 

Monitorizare şi 

evaluare 

1. Activități de consultare a elevilor privind demersul 

didactic 

Septembrie 

2019 

Fiecare cadru 

didactic 

 - Analiza documentelor 

de proiectare, a 

rapoartelor de activitate 

și a raportului de 

autoevaluare CEAC 

Evaluarea 

performanțelor obținute 

de membrii personalului 

și a feedback-ului primit 

de la aceștia. 

Procese verbale și 

imagini de la activitățile 

desfășurate 

2. Determinarea stilului individual de învăţate Octombrie 

2019 

Consilier 

şcolar 

  

3. Activități de consultare a părinților pe diverse 

probleme privind realitățile și provocările cu care se 

confruntă școala 

 La începutul 

fiecărui 

semestru 

Diriginţii   

4. Stabilirea unor criterii și standarde de performanță 

clare pentru fiecare post transpuse în fișa postului 

 

 

La începutul 

anului școlar 

Responsabilu

l cu formarea 

Şefii de 

departamente 

Responsabilu

l CEAC 

ISJ Brăila 

CCD Brăila 

Instituţii de 

formare 

- 
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5. Activităţi de consiliere si mentorat pentru 

profesorii debutanţi,  a celor cu performanțe didactice 

nesatisfăcătoare sau cu dificultăți în utilizarea IT 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Responsabili 

comisii 

metodice 

ISJ Brăila 

CCD Brăila 

Instituţii de 

formare 

 

6. Organizarea în școală, lunar, a unor activități de 

dezvoltare personală pentru toate cadrele didactice, 

inclusiv personalul auxiliar, în cadrul proiectului 

ROSE 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Coordonator 

proiecte 

Sunt 

recomandate 

dar nu 

obligatorii 

Conform 

alocărilor 

proiectului 

7. Centrarea demersului didactic pe rezultate ale 

învăţării, pe nevoile individuale de învăţare, pe 

metode moderne, atractive de învăţare 

Permanent Fiecare cadru 

didactic 

  

8. Desfăşurarea unei ore în laboratorul de 

Informatică, utilizând TIC, softurile educaţionale, 

mediile virtuale de învăţare 

Lunar Fiecare cadru 

didactic 

  

9. Crearea de activităţi extracurriculare, de concursuri 

la nivelul şcolii în care să fie implicaţi elevii cu risc 

de abandon şcolar 

Semestrial Fiecare cadru 

didactic 

 Autofinanţare 

10. Crearea unei proceduri clare de recompensare a 

rezultatelor deosebite în activitatea didactică pentru 

stimularea creativității, a inovației și a liberei inițiative 

în procesul de predare-învățare 

15 iunie 2020 Directori, 

Responsabil 

formare 

Cadre 

didactice 

 

11. Popularizarea a cel puţin 3 exemple de bună 

practică privind performanţa didactică 

 

15 iunie 2020 Directori, 

responsabilii 

ariilor 

curriculare  

ISJ Brăila -  
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PRIORITATEA 4: CREŞTEREA PREOCUPĂRII  ŞCOLII PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE CONSILERE, ORIENTARE 

ŞI FORMARE PRIVIND CARIERA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII  EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE 

Obiectivul 4.1.: Orientarea şi consilierea privind cariera a tuturor elevilor claselor terminale până la sfârşitul anului şcolar 

Ţinta: Creşterea cu 10% a numărului de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii sau înscrişi la o formă de învăţământ superior 

Context: Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin 

inserţia socio-profesională a absolvenţilor. Astfel, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri în 

concordanţă cu nevoile acestora dar şi orientarea şi consilierea elevilor şi familiilor acestoraprivind inserţia socio - profesională. PLAI recomandă 

sondaje periodice proprii efectuate direct de către şcoli în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia profesională şi  gradul de utilizare a 

competenţelor. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- realizarea unui număr de minim 2 ore de consiliere specializată/elev pentru elevii din clasele terminale;  

- realizarea activităţilor de consiliere din cadrul proiectului ROSE, câte 2 ore săptămânal la clasele liceale; 

- realizarea activităților de dezvoltare personală din cadrul proiectului ROSE, câte 2 ore săptămânal la clasele liceale; 

- oferirea de informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi alternativele în cadrul sistemului de ÎPT desfăşurarea 

de activităţi în parteneriat cu Universităţi, agenţi economici, instituţii, AJOFM (minim câte un proiect de colaborare); 

- planificarea şi realizarea de către fiecare diriginte a câte unei ore semestrial, privind orientarea şcolară şi oportunităţile de carieră.  

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare 

Monitorizare şi evaluare 

1. Proiectarea şi implementarea unui calendar 

obligatoriu de activităţi de informare şi consiliere 

pentru elevii claselor terminale. 

Septembrie 

2019 

Consilierul 

şcolar 

- - Calendarul/ graficul 

desfăşurării activităţilor 

2. Realizarea de către diriginţii claselor terminale  a 

unei ore semestrial privind orientarea şcolară şi 

oportunităţile de carieră 

Semestrial Diriginţii 

claselor 

terminale 

Sunt 

recomandate 

dar nu 

obligatorii 

- Planificările semestriale, 

condica de prezenţă 

3. Identificarea modului în care s-a realizează inserţia 

şi integrarea socio-profesională a absolvenţilor anului 

şcolar anterior 

Noiembrie 

2019 

Diriginţii 

claselor  

-  Constituirea  unei baze de date 
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4. Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră 

organizate în parteneriat şcoală - AJOFM. 

În cadrul 

târgurilor 

de job-uri 

Consilierul 

şcolar 

AJOFM - Acorduri de parteneriat 

5. Identificarea tendinţei de inserţie şi integrarea socio-

profesională a absolvenţilor prin aplicarea de 

chestionare privind opţiunile elevilor claselor 

terminale 

Martie  

2020 

Diriginţii 

claselor 

terminale 

-  Chestionare 

6. Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră 

organizate în parteneriat şcoală - agenţi economici. 

Săptâmâna 

Şcoala 

altfel sau 

conform 

acord. 

Şef arie 

curriculară 

Tehnologii 

APAN  SRL 

SC PROMEX 

Arcelor Mittal 

Yazaki Brăila 

- Acorduri de parteneriat 

7. Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră 

organizate în parteneriat şcoală - Universităţi. 

Săptâmâna 

Şcoala 

altfel sau 

conform 

acord. 

Consilierul 

educativ 

Universitatea 

Brăncoveanu 

Facultatea de 

inginerie 

- Acorduri de parteneriat 

8. Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră 

organizate în parteneriat şcoală - alte instituţii. 

Săptâmâna 

Şcoala 

altfel sau 

conform 

acord. 

Consilierul 

educativ 

Poliţie, 

Pompieri, 

armată, 

Jandarmerie, 

ONG-uri 

- Acorduri de parteneriat 

9. Activităţi de consiliere şi orientare în carieră a 

elevilor claselor liceale, în cadrul Proiectului ROSE 

2 ore 

săptămânal 

Consilierul 

şcolar 

Sunt 

recomandate 

dar nu 

obligatorii 

Conform 

alocărilor 

din grantul 

proiectului 

Procese verbale 

10. Activități de dezvoltare personală a elevilor 

claselor liceale, în cadrul Proiectului ROSE 

 

2 ore 

săptămânal 

Responsabil 

proiecte 

Sunt 

recomandate 

dar nu 

obligatorii 

Conform 

alocărilor 

din grantul 

proiectului 

Procese verbale 
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PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - ELEVI - PĂRINŢI - COMUNITATE 

Obiectivul 5.1.: Scăderea absenteismului şcolar şi creşterea interesului elevilor pentru participarea la activităţile instructiv educative prin 

desfăşurarea în cadrul Proiectului ROSE de activităţi extracurriculare şi concursuri şcolare care să stimuleze parteneriatul profesor-elev şi  

dezvoltarea relaţiilor de colaborare între elevi precum şi în cadrul comunităţii locale. 

Ţinte: 

- organizarea unei excursii finanţate prin proiectul ROSE pentru elevii cu rezultate şcolare foarte bune; 

- organizarea cercurilor de Creaţie, Teatru, Dans, Sport. 

- realizarea celei de-a doua ediţiei a simpozionului judeţean cu tema Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar. 

Context: Abandonul şcolar adevenit o problemă a sistemului de învăţământ şi mai cu seamă una a şcolilor de IPT. La începutul acestui an şcolar am 

identificat peste 20 de elevi aflaţi în risc de abandon. Numărul mare de absenţe nemotivate ale elevilor noştri, ineficacitatea metodelor aplicate până 

în prezent, ne-a determinat să căutăm soluţii şi în spaţiul european, unde încercăm să găsim răspunsuri la întrebările noastre: De ce lipsesc aşa mult 

elevii de la şcoală? Cum să facem, să aducem copiii înapoi în sălile de clasă? Proiectul Erasmus + “Pregătirea in context educaţional pentru reducerea 

abandonului şcolar” derulat în perioada 2017 -2019 a răspuns, în parte, la aceste probleme cu care şcoala se confruntă. S-a născut, astfel, Simpozionul 

cu acelaşi nume la care au participat cadre didactice din municipiul Brăila şi care, anul acesta, a fost introdus în CAEJ. De asemenea, prin proiectul 

ROSE ne-am propus scăderea cu 12% a absenţelor nemotivate până în 2022, ca urmare a creşterii atractivităţii activităţilor educative prin organizarea 

de excursii şi cercuri tematice şi apropierea părinţilor de şcoală în cadrul unor activităţi de consiliere. 

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- reducerea cu 5% a numărului de absenţe nemotivate la nivelul şcolii în anul şcolar 2019 - 2020; 

- creşterea numărului de elevi participanţi la activităţile extracurriculare; 

- creşterea numărului de părinţi participanţi la activităţile şcolii. 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare/ 

materiale 

Monitorizare şi evaluare 

1. Organizarea cercurilor tematice din cadrul 

Proiectului ROSE (selecţia elevilor, stabilirea 

programului, alocarea spaţiilor) 

Februarie 

2020 

Coordonatorii 

cercurilor 

Manager 

proiect 

Sunt 

recomandate 

dar nu 

obligatorii 

Conform 

alocărilor 

din grantul 

proiectului 

 

Procese verbale 

2. Desfăşurarea programului cercurilor tematice: 

Creaţie, Teatru, Dans, Sport 

Februarie - 

Iunie 2020 

Coordonatorii 

cercurilor 

 Procese verbale 

3. Tipărirea revistei şcolii Mai 2020 Coordonator 

cerc Creaţie 

 Revista şcolii 

4. Organizarea şi desfăşurarea excursiei tematice Mai 2020 Director 

adjunct 

 Fotografii, postări pe pagina 

de facebook a liceului 
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5. Activităţi  festive organizate de Ziua şcolii Iunie 2020 Coordonatorii 

cercurilor 

 Fotografii, înregistări, postări 

pe pagina de facebook a 

liceului 

6. Consilerea părinţilor O oră, 

lunar 

Consilier 

şcolar 

 Procese verbale 

7. Simpozion: Prevenirea absenteismului şi 

abandonului şcolar  

Mai 2020 Coordonator 

proiect 

 

 200 lei CD cu lucrările 

simpozionului înregistrate 

ISSN  

8. Diseminarea activităţilor în cadrul Zilelor 

porţilor deschise şi cu ocazia caravanelor de 

popularizare a ofertei educaţionale 

Martie, 

mai 2020 

Director  - Procese verbale 

 

 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - ELEVI - PĂRINŢI - COMUNITATE 

Obiectivul 5.2.: Dezvoltarea la elevi a competenţelor profesionale relevante şi a abilităţilor de viaţă socială în calitate de cetăţeni ai UE prin 

derularea într-o ţară din UE a unei perioade din stagiul de practică a unei grupe de elevi şi derularea în şcoală a minim unui proiect 

educaţional în parteneriat cu o şcoală/ instituţie din ţară sau din străinătate  

Ţinte:  

- stabilirea unui parteneriat transnaţional cu elevii în mediul on - line şi derularea unui proiect eTwinning; 

- obţinerea unei finanţări pentru un proiect în domeniul formării profesionale Erasmus+ VET  

- obţinerea unei finanţări pentru un proiect de parteneriar Erasmus + KA2 

Context: Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i 

sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. Pe de o parte, elevii trebuie să fie instruiţi cât mai bine pentru 

a face faţă noilor tipuri de profesii iar, pe de altă parte, calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească dobândirea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată în permanentă evoluţie. Lipsa unei  preocupări din partea cadrelor 

didactice de a utiliza la clasă tehnica modernă poate atrage după sine pasivitate şi respingere din partea elevilor însă crearea unor legături cu cadre 

didactice şi elevi din alte ţări, fie prin desfăşurarea unor stagii de practică într-o societate/ instituţie din străinătate, fie prin colaborarea în cadrul unui 

proiect de educaţie şcolară, poate să crească atât entuziasmul profesorilor cât şi interesul pentru şcoală al elevilor, alături de creşterea încrederii în 

sine.  

Rezultate aşteptate (inclusiv indicatori) ai activităţilor: 

- dezvoltarea interesului si a capacităţilor de valorificare a TIC în activităţi colaborative transfrontaliere; 

- derularea minim a unui proiect pe platforma eTwinning; 
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 - susţinerea dialogului intercultural si a transferului de bune practici; 

- obţinerea unei finanţări pentru un proiect Erasmus+ VET; 

- obţinerea unei finanţări pentru un proiect de parteneriar Erasmus + KA2. 

Activităţi Termen Responsabili Parteneriate Resurse 

financiare/ 

materiale 

Monitorizare şi evaluare 

1. Crearea unui grup de lucru care să scrie un proiect 

Erasmus+ pe formare profesională VET şi unul de 

parteneriat KA2 

Noiembrie 

2019 

Responsabil 

proiecte 

europene 

- - Proces verbal 

2. Identificarea partenerilor  Noiembrie 

2019 

Grupul de 

lucru 

Partenerii din 

proiect 

- Corespondenţa electronică 

3. Identificarea  resurselor necesare demarării 

proiectului 

Ianuarie 

2020 

 Contabil - Deviz estimativ de cheltuieli 

4. Elaborarea cererilor de finanțare şi aplicarea la 

termen 

Noiembrie 

2019 - 

Februarie/ 

Martie 

2020 

Grupul de 

lucru 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Partenerii din 

proiect 

- Corespondenţa electronică 

Înscrierea   proiectului 

5. Identificarea unui parteneriat/proiect pe platforma 

eTwinning  

Ianuarie 

2020 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Partenerii din 

proiect 

Laboratorul 

de 

informatică, 

internet 

Corespondenţa electronică 

6. Selectarea unui grup de elevi şi crearea de conturi 

acestora pe platformă 

Ianuarie 

2020 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Informatician 

- Laboratorul 

de 

informatică, 

internet 

Conturile elevilor 

7. Derularea activităţilor proiectului în parteneriat cu 

elevi din altă ţară UE 

Pe 

parcursul 

Semestrului 

al II-lea 

Dirigintele 

clasei 

selectate/ 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Informatician 

- Laboratorul 

de 

informatică, 

internet 

Rapoarte de activitate 
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3.2. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 
 

1. Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 

Clasa a IX-a 

Nr.crt Profilul / Calificarea profesională 2019 - 2020 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / electric 1 27 

2 Tehnic / mecanică 1 30 

2.  Învăţământ profesional de zi  

Clasa a IX-a  

Nr.crt Domeniul / Calificarea profesională 2019 - 2020 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Mecanică/ mecanic auto 2 62 

2 Mecanică/tinichigiu vopsitor auto 

1 

0,34 14 

3 Mecanică/strungar-dual 0,33 11 

4 Mecanică/sudor-dual 0,33 10 

3. Învăţământ liceal - filiera teoretică 

Clasa a IX - a frecvenţă redusă 

Nr.crt Profilul / Calificarea profesională 2019 - 2020 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Filologie 1 30 

4. Învăţământ liceal - filiera tehnologică 

Clasa a XI -a seral  

Nr.crt Profilul / Calificarea profesională 2019 - 2020 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / Tehnician transporturi 1 30 

5. Învăţământ postliceal - filiera tehnologică 

Anul I  

Nr.crt Domeniu  / Calificarea profesională 2019 - 2020 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Transporturi / Asistent de gestiune în transporturi  1 29 

2 Mecanică/Tehnician optometrist 1 30 
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 3.3. Resurse umane 

  
3.3.1.  Elevi 

 

 Efectele scăderii demografice din ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern, s-au 

resimţit şi la nivelul unităţilor şcolare, numărul de elevi înscrişi scăzând de la un an la altul. Cu 

toate acestea la nivelul Liceului Tehnologic "Panait Istrati" scăderea este mai puţin vizibilă, 

potenţialii beneficiari fiind în continuare atraşi de oferta şcolii. Se observă, însă, în ultimii doi ani 

şcolari o scădere a numărului de clase de la învăţământul seral şi postliceal, compensată printr-o 

uşoară creştere a numărului de elevi înscrişi la învăţământul liceal şi profesional de zi. 

 Cel mai mare număr de elevi sunt rezidenţi în mediul rural, dar provenienţa elevilor se 

bazează  şi pe un aflux semnificativ  din mediul urban şi chiar din județele limitrofe. 

 Un fenomen îngrijorător, care afectează sistemul de învăţământ în ultimii ani, este 

absenteismul ridicat şi riscul de abandon şcolar care duce la părăsirea timpurie a şcolii, fenomen 

care a devenit o problemă importantă şi în şcoala noastră. În anul şcolar 2018 -2019 am avut în 

şcoală, în cadrul învăţământului obligatoriu, un număr de 23 de elevi aflaţi în risc de abandon 

şcolar, care, în ciuda măsurilor întreprinse, nu au reuşit să continue studiile sau să promoveze anul 

şcolar iar anul acesta, deja un număr de 13 elevi de la învățământul obligatoriu înregistrează un 

număr mare, îngrijorător, de absenţe. 

Majoritatea elevilor sunt tineri cu oportunitățí reduse care provin dintr-un mediu familial 

defavorabil (familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate sau familii cu nivel de trai 

scăzut). Astfel în anul școlar 2018 - 2019 au beneficiat de burse prin programul ‘Bani de liceu” un 

număr de 10  elevi, prin programul “Bursa profesională” 173 de elevi şi 13 elevi au beneficiat de 

burse sociale iar de la începutul acestui an școlar 8 elevi beneficiază de burse prin programul ‘Bani 

de liceu”, 218 elevi de “Bursa profesională” și 12 elevi de burse sociale. 

Rezultatele înregistrate la învățătură ar fi permis acordarea de burse de studiu și de merit 

unui număr mai mare de elevi, însă datorită bugetului limitat, acordat de Primăria Brăila, școala 

noastră a acordat 4 burse de studiu și 2 burse de merit în primul semestru al anului școlar 2018 – 

2019 (doar una în semestrul al II-lea, cealaltă fiind acordată din fondurile Asociaţiei de părinţi şi 

profesori), iar de la începutul acestui an școlar 7 burse de studiu și una de merit. 

 În anul şcolar 2018 - 2019, la Liceul Tehnologic "Panait Istrati" au fost înscrişi 774 de 

elevi, repartizaţi în 31 de clase, iar la începutul anului şcolar 2019 - 2020,  au fost înscrişi 763 de 

elevi repartizaţi tot în 31 de clase, însă se remarcă creșterea numărului de elevi și de clase de la 

învățământul de zi: 432 de elevi repartizați în 18 clase anul acesta, față de 382 elevi repartizați în 

16 clase, în anul școlar anterior.  
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NUMĂR ELEVI ÎNSCRIŞI PE NIVEL, VÂRSTĂ, SEX, ETNIE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

 

 

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Clasa 

Total Fete Băieţi   Grupe de vârstă       Etnie   

      14-15 15-16 16-17 17-18 >18 română rromi alte etnii 

LICEU 

 

 

ZI  

Clasa a IX-a 57 2 55 52 5 0 0 0 56 1 0 

Clasa a X-a 46 4 42 0 4 38 4 0 46 0 0 

Clasa a XI-a 41 5 36 0 5 27 8 1 41 0 0 

Clasa a XII-a 62 12 50 0 0 9 49 4 62 0 0 

SERAL 

Clasa a XI-a 30 2 28 0 0 0 14 16 30 0 0 

Clasa a XII-a 19 7 12 0 0 0 0 19 19 0 0 

Clasa a XIII-a 16 2 14 0 0 0 0 16 16 0 0 

FRCVENŢĂ 

REDUSĂ 

Clasa a IX-a FR 30 15 15 0 0 0 2 28 30 0 0 

Clasa a X-a FR 31 9 22 0 0 0 1 30 31 0 0 

Clasa a XI-a FR 44 25 19 0 0 0 1 43 44 0 0 

Clasa a XII-a FR 31 20 11 0 0 0 0 31 31 0 0 

Clasa a XIII-a FR 28 16 12 0 0 0 1 27 28 0 0 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

ZI 

Clasa a IX-a-Sc.prof 97 1 96 9 64 17 6 1 97 0 0 

Clasa a X-a-Sc. Prof 69 3 66 0 4 44 15 6 69 0 0 

Clasa a XI-a Șc.prof 60 2 58 0 0 12 40 8 59 0 1 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

 

Şcoala postliceală 

Anul I PL 59 28 31 0 0 0 5 54 59 0 0 

Anul II PL 42 23 19 0 0 0 0 42 42 0 0              
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Tehnic / 
electric

11%

Tehnic / mecanică
11%

Mecanică/ 
mecanic auto

22%

Mecanică/tinichigiu 
vopsitor auto

4%

Mecanică/strungar-
dual
4%

Mecanică/sudor-dual
4%

Filologie
11%

Tehnic / Tehnician 
proiectant CAD

11%

Transporturi / 
Asistent de gestiune 
în transporturi an I

11%

Mecanică/Tehnician 
optometrist

11%

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020
NR. DE ELEVI

0%

71%

29%

DISTRIBUŢIA ELEVILOR PE MEDIU DE REZIDENŢĂ
AN ŞCOLAR 2019-2020

MEDIUL URBAN MEDIUL RURAL
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 3.3.2.  Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat (2019-2020)   

         

 0-2 ani 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16-20 ani 21-25 ani 

26-30 

ani  

peste 

30  

în 

învăţământ 2 1 2 4 10 7 6 22 

în unitate 23 6 6 3 3 6 5 2 

 

 
 

Distribuţia pe grupe de vârstă şi sex (2019-2020) 

 

 

0-2 ani
4%

3-5 ani
2% 6-10 ani

4% 11-15 ani
7%

16-20 ani
19%

21-25 ani
13%26-30 ani 

11%

peste 30 
41%

DISTRIBUȚIA CADRELOR DIDACTICE 
PE GRUPE DE VECHIME

0-2 ani

3-5 ani

6-10 ani

11-15 ani

16-20 ani

35-39
12%

40-44
19%

45-49
16%

50-54
27%

55-59
10%

60-64
16%

DISTRIBUTIA DE GRUPE DE SEX ȘI 
VÂRSTĂ - FEMININ

Sub 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

  Sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

peste 

65 

M 0 

 

0 1 0 2 3 3 2 6 3 

F 0 0 0 6 9 8 13 5 8 0 
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Situaţia statistică privind cadrele didactice în anul şcolar 2019-2020    

    

Nr. Cadre didactice suplinitoare, din 

care 
N

r.
d
eb

u
ta

n
ţi

 

N
r.

 C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 

cu
 d

ef
in

it
iv

at
 

N
r.

 C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 

cu
 g

rd
. 
II

 

N
r.

ca
d
re

 d
id

ac
ti

ce
 

cu
 g

ra
d
 d

id
ac

ti
c 

I 

N
r.

 T
o

ta
l 

ca
d

re
 

d
id

ac
ti

ce
 

N
r.

 T
o
ta

l 

ca
d
re

 

d
id

ac
ti

ce
 

ti
tu

la
re

 

ca
li

fi
ca

ţi
 necalificaţi, din care 

fără studii 

corespunzătoare 

cu studii în 

altă 

specialitate 

54 40 14   3 5 6 6 37 

 

 

 
 

 

 

Sub 25
0%

25-29
0%

30-34
5%

35-39
0% 40-44

10%

45-49
15%

50-54
15%55-59

10%

60-64
30%

peste 65
15%

DISTRIBUTIA DE GRUPE DE SEX ȘI VÂRSTĂ -
MASCULIN

Sub 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

54, 33%

40, 24%

14, 8%

3, 2%
5, 3%

6, 4%

6, 4%

37, 22%

DISTRIBUȚIA PERSONALULUI DIDACTIC PE 
GRADE DIDACTICE

Total cadre didactice

Titulari

Sulinitori

Suplinitori necalificati

Debutanti

Cu definitivat

Gradul II

Gradul I
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Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificare: 

 

 

Funcţia 

Număr 

persoan

e 

Calificare

a (Da/NU) 

Secretar  şef 1 DA 

Secretar   1 DA 

Laborant 1  DA 

Informatician 1 DA 

Bibliotecar 1 DA 

Tehnician 1 DA 

Administrator  

financiar 1 DA 

Administrator  

patrimoniu 1 DA 
 

 
 

  
 3.3.3. Curriculum 

 

Participarea unora dintre profesorii Liceului Tehnologic “Panait Istrati” la elaborarea 

standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului naţional face ca noile planuri de 

învăţământ şi programe şcolare să fie bine cunoscute la nivelul conducerii şcolii nivelul şi la cel 

al catedrelor.  

Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de MECTS, utilizate în 

unitatea de învăţământ: 

An de studiu  Plan de învăţământ / curriculum / programe 

şcolare  

Clasa a IX-a, ciclul inferior al lieului, filiera 

tehnologică 
• Planul cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a 

ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, 

profil tehnic, învăţământ de zi (anexă la OMECI 

nr. 3411/16.03.2009)  

• Planurile de învățământ și Programele școlare 

pentru cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânală și pregătire practică comasată - 

CDL, domeniile de pregătire de bază 

„Mecanică” şi „Electric” (anexă la OMENCS 

nr. 4457/ 05.07.2016)  

• Programe şcolare pentru aria curriculară 

„Consiliere şi orientare”, Clasele a IX-a - a XII-

a (OMEdC nr. 5287/9.10.2006)  

• CDL pentru clasa a IX-a ciclul inferior al 

liceului – filiera tehnologică se proiectează 

conform OMEN nr. 3914/ 18.05.2017. 

1, 12%

1, 12%

1, 12%

1, 12%1, 13%

1, 13%

1, 13%

1, 13%

DISTRIBUTIA 
PERSONALULUI 

DIDACTIC AUXILIAR

Secretar  şef

Secretar

Laborant

Informatician

Bibliotecar

Tehnician

Administrator

financiar
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Clasa a X-a, ciclul inferior al lieului, filiera 

tehnologică 

• Planul cadru de învăţământ pentru clasa a X-a 

liceu tehnologic, profil tehnic, (anexa 2 la 

OMECTS nr. 3081/27.01.2010)  

• Planurile de învățământ și Programele școlare 

pentru cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânală și pregătire practică comasată -  

(OMEN 3915/18.05.2017) 

• CDL pentru clasa a X-a ciclul inferior al liceului 

– filiera tehnologică se proiectează conform 

OMEN nr. 3914/ 18.05.2017. 

Clasele a XI-a, ciclul superior al lieului, filiera 

tehnologică 
• Planul cadru de învăţământ pentru clasele a XI-

a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, 

profil tehnic, cursuri de zi (anexa 4 la OMECI 

nr. 3412/16.03.2009) 

• Planurile de învăţământ pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică şi stagii de 

pregătire practică - aferentă ariei curriculare 

Tehnologii, pentru ruta directă de calificare –

învăţământ de zi – profilul tehnic, calificările 

“Tehnician proiectant CAD”, „Tehnician 

transporturi”, și  „Tehnician electrician 

electronist auto” sunt aprobate prin OMEN nr. 

3500/ 29.03.2009 şi programele şcolare sunt 

aprobate prin OMEN nr. 3501/29.03.2018. 

• CDL pentru clasa a XI-a ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologică, aprobate prin 

OMEN nr. 3502/ 29.03.2018 

Clasele a XII-a, ciclul superior al lieului, filiera 

tehnologică 
• Planul cadru de învăţământ pentru clasa a XII-

a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, 

profil tehnic, cursuri de zi (anexa 4 la OMECI 

nr. 3412/16.03.2009) 

• Planurile de învăţământ pentru cultura de 

specialitate, aferentă ariei curriculare 

Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la 

clasa a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologică, profilul tehnic, 

calificările „Tehnician transporturi”, 

“Tehnician proiectant CAD” și  „Tehnician 

electrician electronist auto” sunt aprobate prin 

OMEN nr. 3500/ 29.03.2009 şi programele 

şcolare sunt aprobate prin OMEN nr. 

3501/29.03.2018. 

• CDL pentru clasa a XII-a ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologică, aprobate prin 

OMEN nr. 3502/ 29.03.2018 
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Clasa a IX-a, învățământ profesional de 3 ani 

(inclusiv învăţământul dual) 
• Planuri cadru de învățământ aprobate prin 

OMEN nr.3152/24.02.2014 (anexa 1) 

• Planurile de învățământ și Programele școlare 

pentru cultura de specialitate, pregătire 

practică săptămânală și pregătire practică 

comasată - CDL (anexă la OMENCS nr. 4457/ 

05.07.2016, Anexele 4 şi 6)  

• CDL pentru clasa a IX-a învăţământ 

profesional de stat se proiectează conform 

OMEN nr. 3914/ 18.05.2017. 

Clasa a X-a, învățământ profesional de 3 ani 

(inclusiv învăţământul dual) 
• Planuri cadru de învățământ aprobate prin 

OMEN nr.3152/24.02.2014 (anexa 1) 

• Planurile de învățământ și Programele școlare 

pentru cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânală și pregătire practică comasată - 

CDL, aprobate prin OMEN nr. 3915/ 

18.05.2017 (Anexele 3 și 4). 

• CDL pentru clasa a X-a învăţământ profesional 

de stat se proiectează conform OMEN nr. 3914/ 

18.05.2017. 

Clasa a XI-a, învățământ profesional de 3 ani • Planurile cadru aprobate prin OMEN nr.3152/ 

24.02.2014. 

• Planurile de învățământ pentru pregătirea 

practică și stagii de pregătire practică CDL, 

aprobate prin OMEN nr. 3500 din 29.03.2018 

• Programe scolare aprobate prin OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

• CDL pentru clasa a XI-a învăţământ 

profesional, aprobate prin OMEN nr. 3502/ 

29.03.2018 

Clasa a XI-a semestrul I, învățământ seral, ciclul 

inferior al lieului, filiera tehnologică 
• Planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. 

3081/27.01.2010, Anexa 3, planuri de 

învățământ și Programele școlare pentru cultura 

de specialitate, pregătire practică săptămânală 

aprobate prin OMEN nr.3915/ 18.05.2017 

Clasa a XII-a și a XIII-a, ruta progresivă, filiera 

tehnologică, profilul tehnic, învăţământ seral 
• Planul cadru pentru învăţământul seral – ciclul 

superior al liceului, filiera tehnologică, profil 

tehnic, rutele directă şi progresivă de calificare 

profesională (anexa 8 la OMEdC nr. 

4051/24.05.2006)  

• Planurile de învăţământ pentru cultura de 

specialitate, aferentă ariei curriculare 

Tehnologii, profilul tehnic, calificările 

„Tehnician transporturi”, “Tehnician proiectant 

CAD” la clasa a XII-a sunt aprobate prin OMEN 

nr. 3500/ 29.03.2009 şi programele şcolare sunt 

aprobate prin OMEN nr. 3501/29.03.2018. 
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• Pentru seral clasa a XIII-a se aplică Anexa nr. 

2 şi 4 la OMECI nr. 3423/18.03.2009. 

Clasa a XII-a și a XIII-a, filiera teoretică,  

învăţământ seral, filologie 
• Planul cadru pentru învăţământul seral – ciclul 

superior al liceului, filiera teoretică, profil 

umanist, (anexa 2 la OMEdC nr. 4051 

/24.05.2006)  

Clasele a IX-a – a XIII-a, filiera teoretică, 

învățământ cu frecvență redusă 
• Planul cadru pentru învăţământul seral – ciclul 

superior al liceului, filiera teoretică, profil 

umanist, (anexa 2 la OMEdC nr. 4051/ 

24.05.2006)  

Școala postliceală, Domeniul Transporturi, 

calificarea Asistent de gestiune în transporturi  
• Programa și planul de învățământ  aprobate 

prin OMEC 4760/26.07.2006 

Școala postliceală, Domeniul Mecanică, 

calificarea Tehnician optometrist 
• Programa și planul de învățământ  aprobate 

prin OMECT 5173/29.08.2008 

 

În anul școlar 2019 - 2020 au fost aprobate următoarele CDŞ şi CDL: 

CDŞ: 

− Chimia mediului și calității vieții. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Chimia organismului uman. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Apa – suport al vieții. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Vitamine. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Chimia în bucătărie. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Chimia și viața. Autor: prof. Stamate Mioara; 

− Istoricul orașului Brăila. Autor: prof. Șerban Cosmin – Lucrețiu. 

 

CDL: 

− Aplicarea operaţiilor de lăcătuşerie în repararea automobilului. Autori: prof. Panait 

Gabriela, prof. Urse Aneta, prof. Marcu Mariana Mona, ing. Tudose Gheorghe. 

Partener: APAN SRL; 

− Lucrări practice de electrotehnică. Autori: prof. Notiță Violeta, prof. Mușat Aura, prof. 

Comișan Cecilia Elena, ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Lucrări practice de asamblări mecanice. Autori: prof. Comișan Cecilia Elena, ing. 

Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Aplicaţii ale echipamentelor electrice. Autori: prof. Notiță Violeta, ing. Tudose 

Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Iniţiere în grafica 3D cu ajutorul programului AUTOCAD. Autori: prof. Lăzărescu 

Elena Anca , ing. Șerban Mihai. Partener: SC PRONIF INDUSTRY SRL; 

− Structura, exploatarea, verificarea şi controlul mijloacelor auto. Autori: prof. Rinder 

Mihai, ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Măsurarea mărimilor electrice. Autori: prof. Notiță Violeta, ing. Tudose Gheorghe. 

Partener: APAN SRL; 
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− Utilajul şi tehnologia lucrărilor mecanice. Autori: prof.  Gheorghe Valentin- Petrișor, 

ing. Mitrofan Lucian, ing. Bercaru Gheorghe. Parteneri: SC PRONIF INDUSTRY 

SRL, SC DUNAV SRL; 

− Demontarea şi montarea motoarelor cu ardere internă. Autori: prof. Panait Gabriela, 

prof. Marcu Mariana Mona, ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Calitatea execuţiei produselor. Autori: prof.  Gheorghe Valentin- Petrișor, ing. 

Mitrofan Lucian. Partener: SC PRONIF INDUSTRY SRL; 

− Construcţii metalice. Autori: prof.  Gheorghe Valentin- Petrișor, ing. Bercaru 

Gheorghe. Partener: SC DUNAV SRL; 

− Diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilului. Autori: prof. Robitu Marian, 

ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Documente, autorități și legislație în transporturi. Autori: prof. Nișcoveanu Marioara, 

ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL; 

− Realizarea proiectelor utilizând comenzi CAD. Autori: prof. Lăzărescu Elena Anca , 

ing. Șerban Mihai. Partener: SC PRONIF INDUSTRY SRL; 

− Sisteme electrice și electronice auto. Autori: prof. Mușat Aura, ing. Tudose Gheorghe. 

Partener: APAN SRL; 

− Prelucrarea semifabricatelor prin așchiere. Autori: prof.  Gheorghe Valentin- Petrișor, 

ing. Mitrofan Lucian. Parteneri: SC PRONIF INDUSTRY SRL; 

− Demontarea, montarea și repararea elementelor de caroserie. Autori: prof. Robitu 

Marian, ing. Tudose Gheorghe. Partener: APAN SRL. 

 

 

 

3.3.4. Planul de parteneriat 

 

 Liceul Tehnologic „Panait Istrati” are încheiate contracte de parteneriat cu diferite 

instituţii, agenţi economici şi unităţi şcolare, astfel: 

• SERVICE AUTOMOBILE SA  

•  SC APAN SRL 

• SC PRONIF INDUSTRY SRL 

• SC PROMEX SA 

• SC DUNAV SRL 

• SC BRAICAR SA 

• S.C. OPECOM SERV SRL 

• S.C. RĂDĂCINI SRL 

• SC VLASCAR SRL 

• SC BYGRACING AUTO SRL 

• SC EST MOTORS TRADE SRL 
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• SC SERMATED SRL 

• SC IONUSIM SRL 

• SC LIVON TRADE SRL 

• SC MINTRANS SRL 

• SC GEGRA TRANS SRL 

• SC GT SERVICE SRL 

• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila  

• Primăria Brăila 

• Consiliul Local Brăila  

• Palatul Copiilor Brăila 

• CJRAE Brăila 

• CSEI Brăila 

• Fundația Lumina 

• Centrul Multifuncţional Lacu Dulce Brăila 

• DGASPC Brăila 

• Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 

• Universitatea Constantin Brâncoveanu 

• Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroşani 

• Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu 

• Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu Rm. Vâlcea 

• Liceul Tehnologic Henri  Coandă Sibiu 

 Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente. În 

acest sens, vin în ajutor proiectele de  parteneriat educaţionale care vizează întărirea relaţiilor 

dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 

educaţionali. 

 Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, 

clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii  elevului. 

Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru 

toţi factorii implicaţi ( şcoală, familie, comunitate). 
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PERSONAL CHEIE ŞI PERSOANE DE CONTACT 

 

Titlul   Număr de telefon, e-mail Numele şi prenumele 

Persoane de contact în 

şcoală  

  

Director 0744750320 

gabriela_panait2006@yahoo.com 

PANAIT GABRIELA 

Director adjunct 0755077674 

dinu_cami@yahoo.com 

DRĂGAN CAMELIA 

Consilier în carieră: 

personal angajat în 

CJRAE, profesor 

psihosociolog 

0740095871 

manuelacazan@yahoo.com 

CAZAN MANUELA 

Responsabilul comisiei 

pentru proiecte 

educative 

0720428398 

mlumi2002@yahoo.com 

MUNTEANU 

LUCREŢIA 

Responsabilul 

(responsabilii) comisiei 

(comisiilor) diriginţilor 

0724594299 

mioara.golita@yahoo.com 

GOLIŢĂ MIOARA 

Responsabil proiecte 

europene 

0724000294 

giorgianastn@yahoo.co.uk 

STOIAN 

GIORGIANA  

Responsabil CEAC 0726504667 

geanina_mrn@yahoo.com 

GHIȚĂ GEANINA 

Responsabil SCIM 0747772072 

corapod@yahoo.com 

PODOIU CORINA  

Şef arie curriculară 

„Tehnologii” 

0726148878 

robitu_marian@yahoo.com 

ROBITU MARIAN 

Servicii psiho-

pedagogice  

  

Specialişti ai CJRAE 0744204229 

vasi_psiho@yahoo.com 

VARGĂ VASILICA 

Profesor de sprijin, 

angajat CSEI 

0749153685 

crista_alexa_vio@yahoo.com 

ICONARU 

VERGINICA  

Membrii parteneriatului   

Reprezentantul 

angajatorilor 

(întreprinderi şi /sau 

organizaţii patronale) 

0730022226 

office@pronif.ro 

0745396772 

gheorghe.tudose@apan.ro 

0740041338 

personal@promex.ro 

MITROFAN LUCIAN 

 

TUDOSE GHEORGHE 

 

CONSTANTIN IRINA 

Reprezentantul 

Consiliului Părinţilor 

0766567458 BÎSCEANU 

GABRIELA 

Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională 

Sud - Est 

0239/610749 

 

 

ISJ BRĂILA 

Inspector coordonator 

Inspector ÎPT 

0239/619160 

0746166131 

condei_d@yahoo.com 

CONDEI DANIELA 

Reprezentant Autorităţi 

Locale (Primăria, 

0239/619181 

petru_gojan@yahoo.com 

marius.surdu@primariabr.ro 

 

GOJAN PETRU 

SURDU MARIUS 
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Consiliul Local, 

Consiliul Judeţean) 

traianbr08@yahoo.com TRAIAN ADRIAN 

Reprezentant Servicii de 

Asistenţă pentru Copii şi 

Familie   (Direcţia 

Judeţeană pentru 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului) 

0239683303 

0726241602 

CIMPOAIE SIMONA 

Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de 

Muncă 

0239/610749 CHIOIBAŞ SIMONA 

Alţii (ONG- Organizaţii 

Non Guvernamentale - 

Fundaţia „Lumina”, etc) 

0749235679 NEACŞU CARMEN 

 

Partea a 4-a – Consultare, monitorizare, evaluare 
 

4.1. Rezumat al procesului de consultare 
 

Conceperea Planului de Acţiune  al Şcolii vizează abordarea sistemică şi procesuală a 

organizaţiei. Priorităţile şi obiectivele sunt stabilite pentru a furniza o direcţie spre care să se 

îndrepte organizaţia. Acestea determină rezultatele avute în vedere şi ajută organizaţia să-şi 

utilizeze resursele pentru obţinerea rezultatelor scontate. Prefigurarea direcţiei viitoare de 

dezvoltare a organizaţiei se realizează de regulă, cu dificultate, ea fiind însă obligatorie. 

Exprimarea funcţiei de previziune a managementului se face în mai multe secvenţe, a căror 

materializare şi intercondiţionare fac posibilă conceperea şi apoi aplicarea strategiei organizaţiei. 

Pentru a realiza planul de dezvoltare instituţională a Liceului Tehnologic "Panait istrati" 

pentru   perioada 2017 - 2021 au fost create chestionare de interese pentru consultarea tuturor 

factorilor interesaţi: elevi, părinţi, operatori economici parteneri, cadre didactice, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

Datele colectate au fost analizate, corelate cu indicatorii privind eficienţa şi eficacitatea 

actului educaţional, resursele disponibile şi contextul local, regional şi naţional. La nivelul fiecărei 

arii curriculare au fost realizate şedinţe în care aceste date au fost dezbătute şi astfel au rezultat 

priorităţile strategice de dezvoltare pentru următorii 4 ani. 

Pentru elaborarea PAS, prin tehnici şi instrumente ale managementului calităţii (grafice, 

tabele, diagrame şi analize) sunt ordonate şi sintetizate datele referitoare la indicatori şi se iau 

decizii referitoare la continuarea sau schimbarea ofertei educaţionale, funcţionarea proceselor 

instructiv - educative, stabilirea priorităţilor privind resursele finaciare, extinderea reţelei 

parteneriale. 

Pentru implementarea cu succes a PAS sunt necesare următoarele:  
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a) Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite cu 

regularitate (în fiecare an şcolar);  

b) Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 

membru al unităţii şcolare, pentru aceasta realizându-se o comunicare eficientă cu fiecare;  

c) Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (prin planurile de management 

ale conducerii şcolii care includ şi strategii de motivare, planurile de management ale 

fiecărui compartiment/ arie curriculară/ catedră şi activităţile planificate); 

d) Directorul, ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, va 

supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie 

schimbările intervenite.  

 4.2. Monitorizare şi evaluarea  
 

Monitorizarea la nivelul echipei de alcătuire a PAS  trebuie să cuprindă date de intrare 

ale analizei referitoare la: 

a) date privind inserţia absolvenţilor; 

b) funcţionarea proceselor la nivelul unităţii şi conformitatea ofertei educaţionale cu cerinţele 

operatorilor economici la nivel local, regional, naţional; 

c) stadiul acţiunilor corective şi preventive; 

d) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare; 

e) schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management; 

f) recomandări pentru îmbunătăţire 

şi date de ieşire ale analizei, care să includă decizii şi acţiuni referitoare la: 

e) îmbunătăţirea eficacităţii demersului didactic şi a proceselor sale; 

f) îmbunătăţirea ofertei educaţionale; 

g) nevoile de resurse. 

  Monitorizarea implementării acţiunilor se va face de către responsabilii desemnaţi. 

În funcţie de progresul înregistrat, se pot face modificări ale termenelor sau se vor revizui 

activităţile.  

 Semestrial, responsabilul CEAC, împreună cu directorul şcolii şi un membru desemnat al 

CA, vor evalua dacă activităţile au avut efectul aşteptat şi vor consemna într-un raport.   

 Constatările şi concluziile acestui raport vor fi prezentate CA şi celorlalţi factori interesaţi 

(elevi, părinţi, agenţi economici şi parteneri), vor fi postate pe site-ul şcolii şi vor sta la baza 

reactualizării PAS şi întocmirii PO din anul şcolar următor. 

 



99 

 

 4.3. Activitatea de monitorizare realizată de management 
 

Monitorizarea întregii activităţi va fi făcută de către directorii şcolii şi consiliul de 

administraţie al şcolii prin verificarea implementării acţiunilor, evaluarea efectului scontat, 

revizuirea acţiunilor, raportarea progresului realizat, revenirea asupra acelor acţiuni care nu se 

realizează conform datelor iniţiale stabilite şi adoptarea măsurilor necesare. 

Managementul la cel mai înalt nivel (director) presupune politică, angajament, obiective, 

analiza sistemului, pentru care îşi pune următoarele întrebări, primind răspunsurile în funcţie de 

care se stabileşte politica viitoare a organizaţiei.  

1. Ce factori sunt interesaţi în implementarea PAS şi care este rolul fiecăruia? 

2. Direcţia clară este dată de obiective strategice, ţinte şi valori pe deplin înţelese atât de 

personalul din şcoală, cât şi de către elevi şi părinţii acestora? 

3. În ce mod se motivează factorii implicaţi pentru a-şi îndeplini în mod adecvat rolurile? 

4. Care sunt scopurile şi obiectivele stabilite ? Sunt ele clare şi măsurabile? Îndeplinesc 

toate condiţiile ? (SMART) 

5. Scopul / obiectivele şcolii noastre includ obiectivele ÎPT la nivel european? 

6. În ce mod evaluăm/ măsurăm gradul în care sunt atinse aceste scopuri/ obiective? 

7. În ce mod organizăm obţinerea de feedback şi procedurile de schimbare în cadrul 

organizaţiei noastre? 

8. În ce mod raportăm scopurile/ obiectivele la evaluare? 

9. Înţelegerea şi conştientizarea punctelor tari şi slabe ale şcolii sunt cunoscute de către 

tot personalul? 

 În relaţia cu beneficiarii direcţi şi indirecţi (elevi, părinţi, operatori economici), 

managementul impune anumite procese referitoare la:  

1. Calitatea datelor în ceea ce priveşte retenţia, evoluţia şi rezultatele elevilor şi folosirea 

eficace a datelor în monitorizarea performanţei; 

2. Eficienţa politicilor şi practicilor (obiective, valori şi strategii explicite) privind 

egalitatea şanselor; 

3. Măsuri eficiente de eliminare a comportamentului discriminatoriu; 

4. Proceduri eficiente pentru rezolvarea reclamaţiilor şi contestaţiilor; 

5. Calitatea generală a procesului de învăţare, precum şi impactul asupra rezultatelor 

elevilor; 

6. Monitorizarea eficienţei şi eficacităţii furnizării serviciilor de formare; 

7. Folosirea eficientă a datelor de referinţă pentru dezvoltarea ofertei şi îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor. 
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În urma analizei trebuie să se obţină o asigurare rezonabilă că:  

• Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora; 

• Scopurile şi valorile şcolii sunt clare şi se pune un mare accent pe asigurarea de şanse egale; 

• Personalul este bine informat şi este dedicat scopurilor organizaţiei; 

• Şcoala, ca furnizor de formare, lucrează eficace cu partenerii (angajatori, grupuri ale 

comunităţii, instituţii publice locale); 

• Performanţa elevilor este evaluată în mod regulat; 

• Informaţiile despre retenţia, evoluţia şi rezultatele elevilor sunt exacte, accesibile 

profesorilor şi managerilor şi sunt folosite eficient pentru a îmbunătăţi performanţa; 

• Sistemele de evaluare a performanţei personalului, pentru identificarea nevoilor de formare 

şi de satisfacere a acestora sunt cuprinzătoare şi eficiente; 

• Resursele financiare şi materiale sunt utilizate în mod eficient pentru a susţine priorităţile 

educaţionale; 

• Membrii Consiliului de Administraţie monitorizează îndeaproape performanţa şcolii ca 

furnizor de formare; 

• Membrii Consiliului de Administraţie înţeleg punctele forte şi punctele slabe ale şcolii şi 

stabilesc priorităţile corecte pentru dezvoltare şi îmbunătăţire; 

• Managerii îşi îndeplinesc îndatoririle statutare şi furnizează o direcţie bine definită pentru 

şcoală. 

Orice monitorizare, internă sau externă, are un singur obiectiv: să se asigure că procesul de 

implementare a Planului de Acţiune al Şcolii se desfăşoară pentru atingerea ţintelor stabilite prin 

direcţiile de acţiune.  

Rezultatele monitorizărilor trebuie făcute cunoscute tuturor membrilor organizaţiei, pentru 

ca aceştia să acţioneze în consecinţă. Toate activităţile desfăşurate ulterior trebuie să conducă spre 

rezultate notabile, astfel încât: obiectivele, ţintele şi valorile să fie atinse, elevii să fie sprijiniţi 

pentru depăşirea situaţiilor problemă, managementul să demonstreze sprijin activ şi  implicare în 

ceea ce priveşte dezvoltarea programelor de învăţare şi ale altor servicii asigurate de şcoală, ca 

furnizor de formare.  

Managerul şcolii  veghează permanent pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, a celor 

legale şi de reglementare, stabileşte implementarea politicii organizaţiei aşa cum a fost stabilită 

prin PAS, asigură disponibilitatea resurselor, asigură implementarea planurilor de îmbunătăţire, 

pentru realizarea unui învăţământ de performanţă. Pentru aceasta trebuie să se asigure că: 
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➢ Absolvenţii noştri vor fi capabili de a utiliza competenţele profesionale şi sociale 

dobândite în şcoală, cu şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii şi care să le asigure o 

educaţie completă cu avantaje pe termen lung; 

➢ Climatul de muncă din şcoala noastră este bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, 

pentru ca fiecare participant la proces să îşi valorifice la maxim potenţialul profesional şi 

intelectual; 

➢ Se asigură flexibilitate programelor de formare oferite de către şcoală pentru a ne putea 

adapta cerinţelor pieţii muncii aflată în continuă schimbare şi globalizare, la care, prin 

diversificarea relaţiilor de parteneriat, ne vom racorda şi alinia permanent ca strategie a 

formării; 

➢ Se asigură creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activitatea de formare 

continuă, prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi de 

învăţământ la nivel naţional şi internaţional, în concordanţă cu nevoile şcolii, cu nevoile 

şi aşteptările comunităţii, prin implicarea atât a corpului profesoral cât şi a elevilor; 

➢ Este utilizată tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 

procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii implicaţi
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