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Partea 1 – Context 

 

1.1. Formularea viziunii /scopului / misiunii  

 

 

Prin ordinul MECT 1653 din 02.08.2007 Colegiul Tehnic „Panait Istrati” a fost numit ca  

unitate reprezentativă cu profil transporturi rutiere  din judeţul Brăila.  

Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că Colegiul 

Tehnic„Panait Istrati”  urmăreşte să formeze elevii astfel încât să fie capabili să se integreze socio-

profesional şi să înveţe pe tot parcursul vieţii.  

Misiunea acestei organizaţii şcolare este de a oferi servicii de educaţie şi formare profesională în 

conformitate cu cerinţele comunităţii locale şi cu dinamica pieţei muncii din spaţiul european. 

 

“SEMPER IN MOTU” 

 

1.2. Profilul actual al şcolii 

 

 

Colegiul Tehnic„ Panait Istrati” este furnizor de educaţie într- o zonă situată în nord –estul 

oraşului, cu o suprafaţă de aproximativ 2 km 2 şi pregăteşte elevi  şi adulţi  în calificări profesionale 

din domeniul transporturilor rutiere. Având în vedere că este singura şcoală care asigură o astfel de 

instruire de specialitate în nivelul 3– școală profesională și stagii de pregătire practică, în nivelul 4 – 

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

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

 Unitatea cuprinde un liceu filiera tehnologică, domeniile mecanic și electric, o școală profesională 

în domeniul mecanic, o școală postliceală cu specializarea asistent de gestiune în transporturi și școală 

de maiștri cu specializarea maistru electromecanic auto. În anul şcolar 2014-2015 au fost înscrişi 319 

de elevi cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani; 85 cursanţi  la şcoala postliceală,58 cursanți la școala 

de maistri, 96 de elevi la școala profesională, și 22 de elevi liceu frecvență redusă.  

 Metodologia de atestare a școlilor de șoferi, publicată în Monitorul Oficial nr.684 bis / 12.X.2009 

prevede la art.5 alin.a) că  ”școlile de conducători auto sunt școli de conducători auto aparținând 
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sistemului învățământului de stat sau unități din sistemul de învățământ particular, care școlarizează 

numai elevii sau studenții înmatriculați în sistemul propriu de învățământ”.  

Şcoala are un personal didactic format din 35 de persoane, personal didactic auxiliar 9 

persoane şi un personal administrativ de 9 persoane. 

 Începând cu 2009 și continuând și în anii următori, câţiva dintre agenţii economici, 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.ADA MOTORS S.R.L., S.C.SERVIS MINTRANS S.R.L., ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ POPA GEORGE)  şi-au propus o strategie a managementului resurselor umane, prin 

angajarea tinerilor recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolii noastre.  

Deci condiţiile de integrare socială există, 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.  Chiar 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,  nu ar fi căutate pe piaţa muncii. Dimpotrivă, acest lucru este demonstrat de 

numărul mare de firme de transport rutier, care angajează permanent persoane cu astfel de meserii.  

“Din punct de vedere al domeniilor de calificare relevante pentru liceul tehnologic și 

învățământul profesional, cele mai multe angajări de absolvenți ai promoției 2010 au fost din 

domeniul mecanică- 2,8%” (Studiu previzional privind cererea de formare profesional la orizontul 

anului 2013 și în perspectiva anului 2020-pag.7) 

Se are în vedere că acest domeniu de formare include o serie de calificări  care sunt specifice 

serviciilor (mecanic auto, electrician-auto, maistru electromecanic-auto). La nivel de regiune, 

ponderea acestui domeniu este de 23 %.  La nivel de judeţ  domeniul mecanică, deţine în anul şcolar 

ponderea de 23,5 % , iar pentru anul 2014-2015 va atinge valoarea de 24,5%, ca urmare a cererilor 

de pe piaţa forţei de muncă.  

Domeniul „transport”, bazat pe obţinerea calificărilor profesionale din domeniul mecanică, 

nivel 1,  reprezintă 3,1% şi pentru această activitate se apreciază că este necesară o creştere a 

specializărilor din proiectul planului de şcolarizare la 5 % (PLAI JUDEŢUL BRĂILA 2012). Aceasta 

înseamnă că şcoala se îndreaptă într-o direcţie favorabilă, că furnizează servicii de educaţie şi formare 

la standarde avansate, conform celor cerute de UE şi  că certificatele de absolvire, cu care se prezintă 

tinerii la angajare, constituie cartea de vizită a viitorului lor. 

Este recomandarea de început al unei cariere de succes. 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din perioada 2012-2015 
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a) Dotarea şcolii cu noi computere, astfel încât numărul acestora a ajuns la 122 repartizate 

după cum urmează:  

- 27 calculatoare în laboratorul de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; 

- 26 calculatoare în laboratorul de informatizare; 

- 26 calculatoare în noul laborator de informatizare; 

- 3 calculatoare în laboratorul de mecatronică; 

- 5 calculatoare în folosinţa altor cabinete tehnice din şcoală; 

- un laptop pentru laboratorul de lăcătuşerie mecanică structuri; 

- un computer pentru simularea şi depistarea defecţiunilor în reţea; 

- ansamblu computerizat pentru prezentări (un computer, un proiector, i-smart table); 

- 5 computere utilizate doar de profesori;  

- 13 calculatoare pentru administraţie , bibliotecă şi staţii server; 

- 2 calculatoare pentru cancelarie si documente pentru şedinţele cu părinţii. 

- 11 laptop-uri distribuite pe cabinete şi laboratoare 

- 8 videoproiectoare (bibliotecă, laboratorul de mecatronică, cabinetul de limba şi literatură 

română, cabinetul catedrei de discipline tehnice, cabinetul de ansamblari, cabinetul de legislaşia 

circulaţiei, cabinetul psihopedagogic, cancelarie) 

 În laboratorul de informatizare şi în cel de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sunt amplasate 

şi câte o imprimantă, un scanner, un server, iar în birouri administrative 3 copiatoare. 

Datorită acestor dotări s-au putut desfăşura activităţi de învăţare centrată pe elev în laboratoarele și 

atelierele școlii. Există conectare permanentă la INTERNET pentru toate cele 122 computere; 

 un număr de 35 cadre didactice sunt iniţiate în utilizarea calculatorului şi AEL;  

 au creat soft educaţional 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 . 

 Mai multe cadre didactice au finalizat cursurile postuniversitare și programe de master 

(Bratosin Corina, Panait Gabriela, Lazarescu Anca, Podoiu Corina, Gheorghiu Mihaela, 

Marcu Mona) . 

b) Toţi elevii din  anii terminali ai fiecărui ciclu de învăţământ au participat la interviuri 

individuale de orientare profesională, menite să îi ajute în alegerea viitoarei cariere. 

http://www.didactic.ro/
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La cererea elevilor s-au creat un parteneriate noi şi inovatoare cu agenţi economici: ADA 

MOTORS și APAN , care au acceptat condiţiile parteneriatului în proiectul „şcoală cu tradiţie aspiră 

la standardele europene”.  

c) S-a introdus o nouă  perspectivă asupra experienţei de muncă, bazată pe competenţe. 

d) S-au achiziţionat programe de soft educaţional în valoare de 1800 RON, folosit în 

predarea asistată de calculator, 3 soft-uri pentru Mecatronică, Măsurări tehnice şi Asamblări, în 

valoare de 2100 RON si 3 soft-uri pentru desfăşurarea activităţilor: electrotehnică, legislaţia 

circulaţiei rutiere şi mecanica automobilului. 

e) Reabilitarea structurii grupurilor sanitare pentru elevi şi cadre didactice; igienizarea corpului B 

cu spaţii de  învăţământ. 

f) Reactualizarea fondului de carte ( 5%)  şi amenajarea unui „ colţ” metodic în sala de lectură a 

bibliotecii. 

g) Îmbunătățirea dotărilor laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie cu materiale, echipamente în 

vederea desfăşurării orelor de instruire și achiziția de echipamente sportive pentru sala de sport. 

h) Amenajarea cabinetului de consiliere psiho-pedagogică, dotarea acestuia cu mobilier adecvat şi 

logistică. 

i) Informatizarea sectoarelor administrative: secretariat, contabilitate, bibliotecă.  

j) Informatizarea sălilor de clasă, cabinetelor şi cancelariei profesorilor prin instalarea unor 

calculatoare de lucru, conectate la Internet. 

k) Toţi elevii înscrişi la examenele de certificare a competenţelor nivel 3, nivel 4, clasa a XII-a  au 

fost declaraţi admişi. 

l) Achiziţionarea unor materiale didactice sub forma de CD, cărţi şi modele funcţionale; 

Rezultatele obţinute de elevi şi perspectiva dezvoltării economico - sociale au decis continuarea 

politicii şcolii, Colegiul Tehnic„Panait Istrati” dovedindu-se a fi soluţia cea mai viabilă  pentru 

zona din oraş  în care se află amplasat Colegiul Tehnic„Panait Istrati”  şi respectiv oraşul  Brăila, în 

zona de restructurare IV, în Regiunea de Sud - Est. 

 

 

PERFORMANŢELE ŞCOLII 

 

 

Rezultatele la examenele de absolvire 

 

Mediile de admitere în 2014-2015 
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Domeniul  Media maximă de admitere  Media minimă de admitere  

Mecanic  8,45 3,96 

Electric  7,76 4,69 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare 2014-2015:  
 

Lista elevilor calificaţi pentru etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele/modulele din aria 

curriculară Tehnologii (clasa a X-a, clasa a XI-a şi clasa a XII –a liceu ruta directă, clasa a XII-a )  

Nr. 

crt. 

Profil Calificare 

profesională 

Clasa Numele şi 

prenumele 

elevului 

Performanta Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Tehnic  Tehnician 

mecatronist 

 XI-a A Sacară 

Mihai 

Premiul I la Olimpiada 

tehnica-faza județeană 

2015 

Marcu Mona 

Lăzărescu Anca  

Panait Gabriela 

2 Tehnic Tehnician 

mecatronist 

 XI-a A Dumitriu 

Fănel 

Premiul al II-lea la 

Olimpiada tehnica –faza 

judeteana 2015 

Lăzărescu Anca  

Panait Gabriela 

Comisan Elena 

3 Tehnic Tehnician 

mecatronist 

 XI-a A Gămulescu  

Marius 

Premiul al III-lea la 

Olimpiada tehnica-faza 

județeana 2015 

Lăzărescu Anca  

Panait Gabriela 

Comisan Elena 

4 Tehnic Tehnician 

electrician 

electronist 

auto 

XI-a B Tudor 

George 

Premiul I la Olimpiada 

tehnica-faza județeană 

2015 

Mușat Aura 

5 Tehnic Tehnician 

mecatronist 

XI-a A Sacară 

Mihai 

Mențiunea I la Olimpiada 

tehnică-faza națională 

Marcu Mona 

Lăzărescu Anca  

Panait Gabriela 
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1.4. Priorităţi naţionale 

 

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 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  
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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 ca 

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 de la primării.  

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

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

 

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:  

 

 adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de 

muncă;  

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

standardele europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la 

nivelul UE, dar şi potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;  

 descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;  

 reforma educaţiei timpurii;  
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 asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri 

şcolare, asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural, 

licee tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor şcolilor din 

mediul rural, modernizarea învăţământului profesional şi tehnic în mediul rural)   

 implementarea metodelor învăţării centrate pe elev;  

 eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri;  

 elaborarea şi dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului;  

 elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale;  

 formarea continuă a personalului didactic;  

 asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;  

 asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;  

 orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei;  

 dezvoltarea sistemului informaţional;  

 modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;  

 oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;  

 utilizarea ITC în predare;  

 facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale  

 dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată;  

 dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate;  

 formarea continuă a adulţilor;  

 asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană.  

 

 

1.5. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

 

La nivel judeţean, programele şi obiectivele de bază sunt următoarele: 

 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor –cheie;  

 fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din 

perspectiva dezvoltării durabile si a asigurării coeziunii economice si sociale;  

 asigurarea echităţii in educaţie;  

 asigurarea calităţii proceselor de predare si învăţare precum si a serviciilor educaţionale;  

 educaţie prin activităţi şcolare si extraşcolare;  
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 monitorizarea învăţării permanente ca dimensiune majoră a politicii educaţionale, asigurarea 

complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale;  

 reforma sistemelor de conducere şi administrare instituţională, a sistemului naţional de 

învăţământ la nivel preuniversitar;  

 asigurarea bazei materiale la nivel preuniversitar;  

 armonizarea cadrului legislativ;  

 integrarea europeană si cooperare internaţională.  

Pentru implementarea proceselor de reformare a învăţământului, măsurile identificate la nivel 

judeţean în ultimii doi ani sunt grupate in domenii de intervenţii prioritare:  

 optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS;  

 corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii;  

 dezvoltarea resurselor umane  prin cuprinderea în sistemul de formare continuă;  

 îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în învăţământul profesional şi tehnic;  

 asigurarea de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră a tuturor elevilor 

 crearea de locuri în internatele unităţilor şcolare din regiune respectiv judeţ pentru a facilita 

accesul tinerilor din mediul rural şi cu probleme sociale la obţinerea unei calificări 

profesionale  

 

 

Partea a 2- a –  Analiza nevoilor 

2.1. Colectarea şi analiza datelor din  mediul extern 

2.1.1. Aspecte demografice generale  

 
Caracteristicile populaţiei influenţează toate procesele social-economice care au loc în mediul său de rezidenţă. 

Populatia pe sexe, grupe de varstă și medii de rezidenta 

 

 2009 2010 2011 2012 

Total 21,5 21,5 21,4 21,4 

Pe sexe     

Masculin 10,5 10,5 10,4 10,4 

Feminin 11 11 11 11 

Pe grupe 

de varsta 
3,3 3,2 3,2 3,2 

0-14 14 14 13,8 13,8 
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15-59 ani 4,2 4,3 4,4 4,4 

60 ani si 

peste 
    

Pe medii     

Urban 11,8 11,8 11,8 11,8 

Rural 9,7 9,7 9,6 9,6 

 

La 1 ianuarie 2011 populația României a fost de 21413851 locuitori, din care 10,4 milioane bărbați 

(48,7%) și 11 milioane femei (51,3%). Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului 

migrației externe, au făcut ca populația țării să se diminueze, în perioada 2008-2011, cu 114,8 mii persoane. 

Structura pe vârste a populației poartă amprenta specifică unui proces de îmbătrânire demografică, marcat, în 

pricipal, de scăderea natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere (0-14 ani), 

și de creșterea populației vârstnice (de 60 ani și peste) 

Comparativ cu 1 ianuarie 2008, în anul 2011 se remarcă reducerea ponderei populației tinere (de 0-14 

ani) de la 15,2% la 15,1% și creșterea ponderii celei vârstine ( de 60 ani și peste), de la 19,5% la 20,5%. 

Populația adultă (15-59 ani) reprezintă 64,4% din total, în scădere cu 266,0 mii persoane față de aceeași dată 

a anului 2008. În cadrul populației adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 30-34 ani, 40-44 ani, 50-59 ani 

și a scăzut cea din grupele de vârstă 15-19 ani; 35-39 ani, 45-49 ani. 

(Anuarul Statistic al Româinei 2012) 

 

 

 

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:  
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- 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  

 

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  
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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 fortei de muncă, aducând 

concomitent cu reducerea populației ocupate o accentuare a fenomenuli 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) 

 

 2009 2010 2011 2012 

Populatia 

activă-total 
9944 9924 9965 9868 

Feminin 4418 4400 4416 4411 

Urban 5471 5475 5538 5563 

Populatia 

ocupata-

total 

9369 9243 9240 9138 

Feminin 4212 4143 4128 4112 

Urban 5101 5032 5032 5072 

Somerii 

BIM total 
575 681 725 730 

Feminin 206 257 288 299 

Urban 370 443 506 491 

 

După o creștere continuă înregistrată în perioada 2005-2008, din anul 2009 populația ocupată 

a început să scadă, ajungând în anul 2011 la cea mai mică valoare înregistrată (9138 mii persoane). 

Dintre persoanele ocupate 55% sunt bărbați. Până în anul 2002, majoritatea populației ocupate a 

reprezentat-o cea din mediul rural. Începând cu anul 2003, cea mai mare parte a populației ocupate 
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își are domiciliul în mediul urban, respectiv 55,5% în anul 2011. Categoria salariaților predomină în 

rândul populației ocupate, respectiv 67,3 în anul 2011. 

Numărul șomerilor-conform definiției internaționale (BIM) a fost în anul 2011 de 730 mii 

persoane, în creștere față de anul 2010 (0,7%) cât și față de anul 2009 (7,3%). În anul 2011, din 

numărul al șomerilor 28,8% erau tineri (15-24 ani) (Anuarul Statistic al României,2012) 

 În 2009, toate județele din regiunea Sud-Est s-au confruntat cu pierderi la nivelul efectivului 

de salariați, înregistrându-se pe total eșantion regional, o scădere de 6,4%. În anul următor volumul 

salariaților a continuat să scadă, afectând de asemenea toate județele, scăderea totală fiind de 5,2%la 

nivel regional. În primele opt luni ale anului 2011, evoluția efectivelor de salariați pare a se stabiliza, 

scăderea la nivel regional fiind doar la 0,1 față de 2010, s-au înregistrat creșteri ale numărului de 

salariați în județele Tulcea, Buzău și Galați.  

 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) 

            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, chiar insignifiantă; aceasta deoarece locurile de 

muncă din ţară nu mai sunt atractive pentru aceştia.  

o absenţa practicii sistematice de îmbinare între muncă şi învăţare continuă  
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o disponibilitate redusă a persoanelor în vârstă pentru activităţi cu program flexibil; 

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

diferitelor tipuri formale de calificare; 

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

întreprinderilor. 

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, 

depuse de şcoală, care ar putea aduce o valoare adăugată conceptului de « revenire permanentă în 

şcoală » ;  

- creșterea interesului în anul şcolar prezent pentru clasele cu cursuri cu frecvenţă redusă și 

seral, adulţii dorind continuarea studiilor ; 

- stimularea formării continue; 

- pregătirea pe nivele distincte prin şcoala profesională; 

- sprijinul acordat tinerilor pentru dobândirea capacităţii de adaptare în contextul afirmării  

mobilităţii profesionale şi mobilităţii muncii (participarea în proiectul Caravana Carierei); 

Prioritatea şcolii este îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă prin aplicarea 

programelor de dezvoltare personală (consiliere în carieră- Caravana Carierei, educație 

antreprenorială-Banii IQ) şi formare profesională, fapt care va spori gradul de adaptabilitate a tinerilor 

la structura şi dinamica pieţei muncii din oraşul Brăila şi Regiunea Sud - Est. 

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. 

Colegiul Tehnic„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 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. 

Deasemenea, obţinerea unui permis de conducere profesionist, categoriile B,C va constitui o 

şansă în plus în vederea obţinerii unui loc de muncă. Acest lucru a dus la racolarea elevilor noştri de 
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către diferite societăţi comerciale, care le-au propus programe de lucru în « part time », astfel încât 

să poată urma şi cursurile şcolii. 

Colegiul Tehnic „Panait Istrati” Brăila împreună cu partenerii 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) 

 

 Consultarea planurilor de dezvoltare regională şi a domeniilor în care şcoala noastră 

realizează formarea profesională   

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 autorizate, 

specialişti în domeniu ) şi o dotare optimă, fiind suplimentată de alte 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 excelentă 

formare profesională, la dobândirea abilităţilor şi competenţelor de bază în practicarea viitoarei 

meserii.  

          Trei laboratoare echipate cu staţii IT, echipamente pentru două laboratoare de mecatronică, un 

cabinet de simulatoare auto, un autodrom cu 19 autovehicule, din care 6 au fost transferate de la 

instituţii bugetare din ţară, (SPP şi Institutul de statistică), achiziţionarea unui autoturism Renault 

Symbol euro 4, a unui autocamion IVECO, a unui autoturism Dacia Logan, a unei remorci, un cabinet 

cu echipamente electrice, două cabinete de măsurări tehnice, reprezintă doar o parte a dotărilor şi 

spaţiilor destinate unei educaţii înalte, emblema unui certificat de absolvire, care nu mai necesită o 

altă  prezentare. Astfel şcoala poate deveni lider în formarea tinerilor care-şi doresc meserii de interes 

larg pe piaţa muncii, domeniul transporturi rutiere, activităţi economice a căror diferenţă cerere-ofertă 

au un trend de diminuare a valorilor negative, apropiindu-se de 0 şi unde cererea prognozată are valori 

semnificative . 

 Se impune optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin eliminarea paralelismului 

nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli apropiate  

 

2.2. Analiza mediului extern 

 

Oportunităţi (O) 
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Programe şi proiecte cu finanţare în condiţiile actualei crize 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. 

Schimbarea metodologiei examenului de bacalaureat permite elevilor şi cadrelor didactice un 

management mai bun al timpului alocat pregătirii examenului. Aceasta a dus și sperăm va duce în 

continuare la creşterea procentului de elevi care promovează examenul de bacalaureat intr-un orizont 

de maxim 3 ani, după care estimăm atingerea unui plafon superior mediei pe judeţ. 

Pregătirea în domenii cu căutare pe piaţa muncii. Anual conducerea unităţii şcolare a analizat 

piaţa muncii la nivel regional şi a concluzionat că dintre meseriile ce au căutare, pot fi selecţionate 

cea de mecanic auto (pentru școala profesională) şi cea de tehnician transporturi și tehnician 

electrician electronist auto (pentru liceu), marinar (pentru școala profesională). Cu toată criza 

economică manifestată inclusiv la nivel internațional, domeniul transporturilor rutiere funcționează 

încă la parametri buni. 

Schimbarea atitudinii puterii locale în raport cu unităţile şcolare se datorează politicilor de 

finanţare lansate la nivel naţional (centrate nu doar pe resursele materiale ci şi pe formare continuă a 

resurselor umane), implicarea factorilor de decizie la nivel local în managementul financiar al 

unităţilor şcolare dar şi activităţilor de lobby pe lângă acestea realizate de conducerea liceului . 

  

 

Ameninţări (T) 

 

Rata şomajului a crescut de la 5,85% în  2012 (5,08 național)  la 6,41% (5,35 național ) în 

2013. Acest fapt va duce la o scădere a veniturilor medii în familiile beneficiarilor noştri direcţi, aşa 

încât acestea vor fi dispuse să investească mai puţin în educaţia copiilor lor.  

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. 

Reducerea cheltuielilor de capital a apărut ca o necesitate în condiţii de criză. 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. 

Situaţia socio-economică, criza economica şi financiară  a dus nu doar la reducerea cheltuielilor 

de capital dar a determinat ca unii dintre partenerii tradiţionali ai şcolii (agenţi economici unde elevii 

noştri desfăşoară practică) să-şi reducă sau să-şi înceteze activitatea ducând astfel la reducerea 

opţiunilor de practică. 
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Reducerea numărului de posturi în domeniul transporturilor auto, deşi nu a generat încă, 

şomeri la nivel regional îi face pe beneficiarii indirecţi (părinţi) să analizeze mai atent oferta şcolii 

 

Oportunităţi (O) 
Punctaje 

P 

Pondere 

p 
Pxp 

Programe şi proiecte cu finanţare 6 0,10 0,60 

Schimbarea metodologiei examenului de bacalaureat 5 0,08 0,40 

Pregătirea în domenii cu căutare pe piaţa muncii 4 0,05 0,20 

Schimbarea atitudinii puterii locale in raport cu 

unităţile şcolare 
3 0,05 0,15 

Reconversie profesională, programe LLL 1 0,05 0,05 

Oportunităţi(O)   0,35 1,44 

 

 

 

Ameninţări (T)       

Rata şomajului -1 0,12 -0,12 

Concurenţa altor licee tehnice -3 0,10 -0,30 

Reducerea cheltuielilor de capital -4 0,15 -0,60 

Situaţia socio-economică, criza economica şi 

financiară 
-5 0,10 -0,50 

Reducerea numărului de posturi -6 0,02 -0,12 

Ameninţări (T)   0,65 -2,36 

Total A+O -0,92 

 

 

2.3. Analiza nevoilor  – autoevaluarea internă 

 

 

 Analiza standardelor de pregătire profesională 

 

Analizând standardele de pregătire profesională şi ajungând la concluzia că în cadrul şcolii 

noastre trebuie dezvoltată o cultură 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, s-a 

decis în cadrul consiliului profesorilor, ca în anii şcolari viitori să se diversifice paleta de domenii 

ocupaţionale, care să fie cât mai atractive pentru elevi.   
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Plecând de la diversificarea strategiilor de predare, corespunzătoare stilurilor individuale de 

învăţare, s-a constatat că este necesară o dotare 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 aparatelor şi realizarea practică a diferitelor ansambluri.   

Analiza consiliului profesoral şi a echipelor formate pe discipline  a dus la concluzia că putem 

face o oferta educaţională pertinentă pentru anii şcolari care vor urma, având în vedere dotarea ce a 

fost implementată în şcoală. Vom oferi elevilor de gimnaziu meserii atractive în domeniul 

transporturilor auto si navale. 

 

2.4. Colectarea și analizarea datelor – autoevaluarea internă 

 

Puncte tari (S) 
Punctaje 

P 

Pondere 

p 
Valoare  

Management orientat pe rezultate 12 0,06 0,72 

Baza materială specifica IPT 11 0,05 0,55 

Cadre didactice formate 10 0,04 0,4 

Oferta educaţională 9 0,07 0,63 

Personal didactic auxiliar calificat 8 0,03 0,24 

Parteneriate cu agenţii economici 7 0,03 0,21 

Sistem eficient de pregătire pentru bacalaureat  6 0,02 0,12 

Rezultate la fazele naţionale ale concursurilor pe 

meserii/olimpiade 
5 0,03 0,15 

Tradiţia scolii 4 0,03 0,12 

Obţinerea carnetului de şofer cat B, C 3 0,02 0,06 

PT   0,54 4,57 

 

 

Puncte slabe (W)       

Diminuarea potenţialului psiho - motric -1 0,03 -0,03 

Accesul elevilor în incinta şcolii fără semne distinctive 

specifice 

-2 0,03 -0,06 

Procentul de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat 

-3 0,08 -0,24 

Lipsa de motivare a elevilor -4 0,06 -0,24 
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Materialul didactic din dotarea cabinetelor nu este în 

concordanţă cu tehnologia actuală 

-5 0,03 -0,15 

Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi 

extracurriculare 

-6 0,08 -0,48 

Implicarea insuficientă a părinţilor -7 0,05 -0,35 

Frecvenţa redusă a elevilor -8 0,10 -0,8 

PS   0,46 -2,35 

 Total ponderi   1,00  

Total PT+PS 2,22 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Analiza portofoliului de produse 

 

 

Performanţa şi calitatea nu se pot realiza fără o resursă umană competentă. În acest 

context, recrutarea, selecţia, perfecţionarea profesională capătă noi dimensiuni legate de actualitatea 

problematicii.  

Conducerile ISJ şi  CCD au comunicat permanent  cu directorii şcolii, concluzionandu-se 

că organizaţia nu-şi poate permite să rămână la nivelul performanţelor existente și înţelegande-se 

avantajele şi dezavantajele schimbării şi nevoile unei noi politici de personal. 

Pentru a face faţă nevoilor de moment ale şcolii, dornică să implementeze sistemul de 

management al dezvoltării instituţionale, Consiliul responsabililor comisiilor metodice se poate 

constitui (prin natura înregistrărilor referitoare la personalul din subordine şi a acţiunilor întreprinse) 

într-un veritabil DEPARTAMENT DE FORMARE – DEZVOLTARE RESURSE UMANE SI 

GESTIONAREA CARIERELOR.  

Adevărul care a fost înţeles de către cei de la Gallup după 40 de ani de cercetări în 

domeniul resurselor umane, poate fi transpus la realităţile unei instituţii de învăţământ astfel:  

„ Nu există profesori talentaţi în general, ci doar profesori talentaţi într-o anumită unitate 

şcolară, cu un anumit manager, cu un anumit şef de arie curriculară şi cu anumiţi beneficiari 

(elevi).” 

Cei mai potriviţi membri ai personalului instituţiei noastre de învăţământ, care pot stimula în 

primă fază cariera şi personalitatea cadrelor didactice în interesul organizaţiei, în actualele realităţi 

ale şcolii româneşti sunt responsabilii comisiilor metodice / şefii de catedră. 
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Portofoliul şefului de catedră şi portofoliul cadrului didactic devin, în aceste condiţii, 

instrumente utile pentru dezvoltarea resursei umane ( având în vedere atât nevoile organizaţiei cât şi 

nevoile / aspiraţiile individuale).  

Rezultatele posibile ale analizei pot fi rezumate astfel: un produs strategic de tip “problem 

child” cu un impact mic pe piaţă (acoperă un segment de piaţă redus) într-un sector de activitate aflat 

în creştere. Avantajele şcolii faţă de alte şcoli nu sunt clare. Un copil problemă are nevoie de investiţii 

substanţiale, de comercializare, pentru a-şi menţine sau lărgi segmentul de piaţă faţă de ceilalţi 

competitori. Şcoala, mai puţin finanţatorii, este pregătită pentru o astfel de investiţie (printr-o 

promovare agresivă, prin dezvoltarea produsului, prin achiziţia de resurse). 

Beneficiind de o nouă imagine, acordând sprijin şi ajutor individual beneficiarilor pentru a 

răspunde nevoilor individuale de învăţare, calitate nu doar pentru a oferi un „serviciu de bază” şi 

proiectare şcoala se diferenţiază de ceilalţi furnizori, pentru a-şi asigura o poziţie competitivă. 

Această planificare pe termen lung a fost impusă de însăşi piaţa muncii, respectiv transporturile 

rutiere cu calificări specifice serviciilor (mecanic auto, tehnician electrician, electronist auto, 

tehnician transporturi, maistru electromecanic auto, asistent de gestiune în transporturi )  

 

2.6. Rezultatele procesului de autoevaluare 

 

MEDIUL INTERN ESTE FAVORABIL – organizaţia este puternică şi motivată, majoritatea 

personalului a acceptat schimbarea trecând de faza critică a ciclului individual al schimbării 

(excluderea) aflându-se în secvenţa de adaptare. 

 

2.7. Analiza S.W.O.T. calitativă 
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2.8. Concluzionarea aspectelor principale care necesită dezvoltare – rezumat al priorităţilor 

şcolii. 

 

Mediul extern este nefavorabil  deci este imperios necesară educarea populaţiei – familiile 

elevilor – în privinţa calităţii produselor şi serviciilor. Din interpretarea reprezentării grafice de mai 

sus rezultă că este necesar să fie implementată o strategie axată pe diversificare (susţinută de 

preponderenţa punctelor tari faţă de cele slabe) capabilă să folosească punctele tari ale şcolii pentru 

contracararea ameninţărilor mediului extern. Dovada aplicării acestor strategii, referitoare la aria de 

cuprindere a activităţilor şcolii este una de nesegmentare – adică, o măsură care se potriveşte tuturor. 

În cadrul şcolii, adulţilor şi tinerilor cu orice fel de abilităţi li se oferă aceleaşi calificări în acelaşi fel.    

Strategia de intrare şi control ce cuprinde colaborări şi parteneriate are în vedere situaţia 

economică şi socială, care există în momentul când aceşti tineri obţin calificarea şi nu situaţia din 

momentul intrării acestora în sistemul ÎPT. Analizarea schimbărilor în ceea ce priveşte relaţia curentă 

cu factorii interesaţi determină stabilirea priorităţilor şcolii şi elaborarea strategiei de convingere a 

tinerilor de a opta pentru angajarea la agenţii economici din oraş, ţinând cont de nevoile viitoare ale 

pieţii. Este important să ne amintim faptul că din punct de vedere al educaţiei, obiectivul este acela 
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de a răspunde nevoilor unui număr cât mai mare de persoane, care aleg învăţământul profesional şi 

tehnic iniţial şi continuu. Persoanele implicate în domeniul educaţiei aspiră în general mai degrabă să 

sporească gradul general de participare cu fondurile avute la dispoziţie decât să limiteze piaţa. Acest 

lucru este foarte important pentru a asigura egalitatea şanselor. De aceea şcoala noastră s-a gândit în 

ce mod poate contribui (alături de alţii) la dezvoltarea pieţei şi a luat decizia să aplice şi  o strategia  

de dezvoltare şi diversificare a produsului, elaborând noi modalităţi de organizare a predării 

calificărilor actuale, aplicând în următorii ani numai metodele de învăţare centrată pe elev, interactive, 

la toate disciplinele şi diversificarea calificărilor / specializărilor. În Colegiul Tehnic Panait Istrati, 

oferta școlară este structurată pe nivele de învățământ (liceal, postliceal, școală profesională și școală 

de maiștri) conform nomenclatoarelor calificărilor, aprobate prin HG 866/13.08.2008 si HG 

1555/9.12.2009 după cum urmează:  

 Domeniul mecanică de pregătire de bază, la intrarea în clasa a IX-a, continuând cu pregătire 

generală în clasa a X-a liceu sau clasa a X-a  în învățământul  profesional  pentru nivelul 2, 

calificarea profesională de ”mecanic-auto ”. Profilul tehnic, domeniul de pregătire de bază 

mecanică, la intrarea în clasa a IX-a, continuând cu pregătire generală în clasa a X-a –

mecanică de motoare – oferă prin învățământ liceal, filiera tehnologică pentru nivelul 3, 

calificări profesionale de ”tehnician în transporturi” și ”tehnician mecatronist” 

 Domeniul electric de pregătire de bază, la intrarea în clasa a IX-a, continuând cu pregătire 

generală în clasa a X-a – electric,  liceu (clasa a XI-a specializarea Tehnician Electrician 

Electronist Auto). 

 Învățământul postliceal, domeniul transporturi, cu specializările asistent de gestiune în 

transporturi prin școala postliceală și maistru electromecanic auto. 

Școala intentionează să autorizeze calificarea: marinar pentru nivelul II și tehnician 

transporturi navale prntru nivel III. 

 

2.9.Țintele școlii și obiectivele specifice 

ȚINTA NR.1 

PLIEREA OFERTEI  EDUCAȚIONALE PE CEREREA PIEȚEI MUNCII LOCALE, 

REGIONALE ȘI EUROPENE 

 

Obiective specifice :Creșterea gradului de inserție profesională a absolvenților 

învățământului tehnic și profesional 

Indicatori de impact: 

-Până în 2017, rata șomajului din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 12% la nivel regional 

(față de 24.4 % în 2011) 

- Până în 2017, ponderea șomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de șomeri 

înregistrați în evidențele AJOFM: max 10%  
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ȚINTA NR.2 

ADAPTAREA RESURDELOR UMANE DIN SCOALA LA CERINTELE UNUI     

SISTEM    MODERN DE EDUCAȚIE SI FORMARE IN VEDEREA 

IMBUNATATIRII PERFORMANTEI SCOLARE 

 

 

Obiective specifice :Dezvoltarea managementului unității de învățământ și a competențelor 

metodice și de specialitate ale personalului didactic 

Indicatori de impact: 

Creșterea  capacității de management a unității școlare și a competențelor metodice și de 

specialitate a tuturor cadrelor didactice de specialitate 

 

 

 

ȚINTA NR.3  

ACCENTUAREA DIMENSIUNE EUROPENE 

 

Obiective specifice :Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a 

competențelor formate la nevoile unei economii în schimbare 

Indicatori de impact: 
Creşterea mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul Uniunii Europene 

 

 

ȚINTA NR.4 

 ADAPTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII LA CERINTELE UNUI SISTEM 

MODERN DE ADUCAȚIE SI FORMARE PROFESIONALA 

 

Obiective specifice :Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de 

pregătire profesională 

Indicatori de impact: 

Reabilitarea și modernizarea bazei material 

 

 

 

ȚINTA NR.5 

 

CRESTEREA PREOCUPARII  SCOLII PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR 

DE CONSILERE, ORIENTARE SI FORMARE PRIVIND CARIERA IN VEDEREA 

ASIGURARII  EGALITATII DE SANSE IN EDUCATIE 

 

 

Obiective specifice :Dezvoltarea competențelor profesorilor în utilizarea unor instrumente 

specific, cunoașterea și valorificarea fiecărei discipline în această direcție 

Indicatori de impact: 

Pregătirea prin cursuri de  formare și consigliere a profesorilor  
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Partea a 3-a 

PLANUL OPERAŢIONAL 

2015-2016 

 
3.1. Contextul 

3.1.1. Contextul general european 

 

“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” 

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

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, strategia face apel la statele 

membre să 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. Miniștri educației din UE sunt încurajați, de asemenea, să-și 

intensifice cooperarea în acest domeniu la nivel național și european.  

Printre alte măsuri propuse se numără un nou criteriu de referință pentru învățarea limbilor 

străine, orientările privind evaluarea și dezvoltarea educației antreprenoriale, precum și o analiză a 

impactului la nivelul UE privind utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise în învățământ, 

pentru a deschide calea unei noi inițiative, care va fi lansată în 2013, privind „Deschiderea 

învățământului”, al cărei scop este de a valorifica la maximum potențialul 

„Competențele sunt esențiale pentru productivitate, iar Europa trebuie să reacționeze, dată fiind 

creșterea calității educației și a ofertei de competențe pe plan mondial. Prognozele indică faptul că, 

în 2020, peste o treime dintre locurile de muncă din UE vor putea fi ocupate numai de absolvenți 

de învățământ terțiar și că numai 18% dintre locurile de muncă vor fi disponibile pentru persoane 

cu un nivel redus de calificare. 

http://ec.europa.eu/romania/news/20112012_strategie_reorganizare_invatamant_ro.htm
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În prezent, 73 de milioane de europeni, adică aproximativ 25% dintre adulți, au un nivel 

scăzut de educație. Aproape 20% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeți, iar în cinci țări, peste 25% 

dintre aceștia au un nivel scăzut al competențelor de citire (Bulgaria - 41%, România - 40%, Malta 

- 36%, Austria - 27,5% și Luxemburg - 26%). Abandonul școlar rămâne la niveluri inacceptabil de 

ridicate în mai multe state membre: 26,5% în Spania și 23,2% în Portugalia (obiectivul UE este de 

sub 10%). Dintre adulți, mai puțin de 9% participă la formarea pe tot parcursul vieții (obiectivul 

UE este de 15%). 

Recomandările conturate în „Reorganizarea învățământului” se bazează pe concluziile 

„Monitorului educației și formării” din 2012, o nouă anchetă anuală a Comisiei care evidențiază 

oferta de competențe din statele membre.” 

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

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. 

 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) 

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

 

3.1.2. Contextul naţional 

 

Obiectivul general extras din Planul Naţional de Dezvoltare 2009-2015 se referă la 

dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin 

asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a 

muncii moderne, flexibile şi inclusive. Au fost stabilite opt obiective specifice, ce grupează în 

interior o multitudine de domenii şi sub-domenii prioritare: 

- Dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi furnizarea de oferte 

educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, care să asigure oportunităţi egale 

de învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea şanselor de angajare 

- Dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii şi diversificarea 

ofertelor de educaţie iniţiala şi continuă 

- Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de 

servicii integrate de informare, orientare şi consiliere 

- Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie 

şi ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă 

-Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de 

programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele şi 

abilităţile cerute pe piaţa muncii (în mod special pentru tineri, femei, şomeri de lungă durată, 

lucrători cu nivel redus de calificare, persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de 

muncă, persoane din grupurile vulnerabile)  

- Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea 

şanselor de ocupare / integrare durabilă pe piaţa muncii 

- Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale 

-Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice durabile, 

diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune guvernări. 
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3.1.3. Contextul regional  

 

Judeţul Brăila face parte din Regiunea de dezvoltare Sud - Est, fiind un judeţ cu un grad 

de urbanizare peste media pe ţară (PRAI JUDEŢUL BRĂILA 2012), dar care înregistrează o 

acută scădere a populaţiei de vârstă tânără şi medie (grupa de vârstă 15-24 de ani) explicată prin 

rata negativă a natalităţii şi prin migrarea forţei de muncă spre statele comunitare.  

 Spre deosebire de judeţele partenere în Regiunea de Dezvoltare aici se înregistrează în 

ultimii ani creştere mai pronunţată a numărului de IMM-uri în domeniul transportului de 

mărfuri şi persoane, dar şi în domenii conexe în timp ce numărul de şomeri BIM este în uşoară 

scădere. 

 “Din punct de vedere al domeniilor de calificare relevante pentru liceul tehnologic și 

învățământul profesional, la nivel regional, cea mai ridicată cerere de muncă la orizontul 

următoarelor 12 luni, se adresează domeniilor mecanică (22,5%), comerț(20,7%), construcții, 

instalații și lucrări publice (18, 1%) și turism și alimentație (12,7%). În ceea ce privește 

domeniile de calificare specifice învățământului postliceal, cea mai ridicată cerere de forță de 

muncă se adresează domeniilor servicii (69,3%), sănătate și asistență pedagogică (15,9%) și 

informatică (9,8%).” (Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

anului 2013 și în perspectiva anului 2020) 
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3.2 PRIORITATI, OBIECTIVE SI ȚINTE        

PRIORITATEA  1: Plierea ofertei educaționale pe cererea pieței muncii locale, regionale și europene 

OBIECTIV:   Adaptarea ofertei școlare la nevoile de formare locale și europene  

ȚINTE STRATEGICE: 

- autorizarea unor programe de formare în calificări/ocupații cerute pe piata muncii, pentru care școala are resurse materiale și umane adecvate 

- componenta în dezvoltare locală a curriculum-ului proiectată și implementată în colaborare cu agenții economici 

- valorificarea parteneriatelor transnaționale și a proiectelor de mobilitate educațională în corelarea ofertei școlii cu nevoile de formare 

identificate pe piețe ale muncii din spațiul european 

CONTEXT                                                                                       
 Corelarea ofertei de formare cu cererea pieței muncii este una din prioritățile învățământului românesc 

 Prin aplicarea uor noi strategii de formare profesională, crește rolul componentei locale a currculum-ului. În aceste condiții devine necesară 

asigurarea condițiilor logistice de elaborare a proiectelor de CDL de echupe formate din membri catedrei tehnice din școală în pateneriat cu 

agenții economici locali 

 Școala a dezvoltat un parteneriat solid cu agenți economici din Brăila 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate așteptate (măsurabile) Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/   

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost(lei)/Su

rsa de 

finantare 

Evaluare 

Studiul pieței fortei de muncă și informarea 

elevilor 
Cunoașterea de către elevii 

claselor a XI-a si a XII-a a ofertei 

pieței de muncă, aplicarea de 

chestionare 

Iunie,fieca

re an 

școlar 

Director,            

Comisia OSP 
- Agenți 

economici, 

AJOFM 

0 Analiza 

statisticilor 

și 

prognozelor 

realizate, a 

documentelo

r de 

proiectare, a 

rapoartelor 

de activitate 

și a 

raportului de 

Realizarea unor chestionare pentru părinți, 

agenți economici, elevi 

Bază de date cu statistici privind 

oportunitatea unor competențe, 

conținuturi, module, discipline 

 15 mai 

2016 

Comisan Elena 

Cecilia-responsabil 

arie currciulară 

Tehnologii 

-Consilier 

-Agenti 

economici 

-

Informaticia

n 

50/ 

Venituri 

propri 

Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor şi a 

intereselor părinţilor 
Modificarea planului de 

școlarizarea în funcţie de nevoile 

identificate la beneficiarii direcți 

și indirecți. 

01.12.fiec

are an 

școlar 

Consilier școlar - Consiliul 

reprezentativ 

al părinților 

0 
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Corelarea planului de şcolarizare cu priorităţile 

şi tendinţele de dezvoltare economică zonală 
Proiect al planului de 

școlarizare aprobat 

15.01.201

6 
Directorii ISJ 0 autoevaluare 

CEAC 

Constituirea unui grup abilitat de lucru pentru 

elaborarea proiectelor de CDL 
Constiuirea a doua echipe 

specializate pentru proiectare 

curriculară la calificările școlii 

15 martie 

2016 
Comisan Cecilia-

responsabil arie 

curriculara 

Tehnologii 

- interni 0 Analiza 

documentelo

r de 

proiectare, a 

rapoartelor 

de activitate 

și a 

raportului de 

autoevaluare 

CEAC 

Validarea proiectelor CDL si aplicarea lor Programe școlare privind 

Curriculum-ul de Dezvoltare 

Locala avizate și aplicate 

10 

septembrie 

2015 

Director, 

Responsabil arie 

curriculara 

Tehnologii 

CNDIPT, 

ISJ, agenți 

economici 

 

Monitorizarea modului în care se realizează 

inserţia şi integrarea socio-profesională a 

absolvenţilor; 

Aplicarea de chestionare pentru 

elevi claselor terminale în vederea 

evaluării corecte a inserției pe 

piaţa muncii 

Iunie-

august în 

fiecare an 

şcolar  

Consilier 

şcolar,Diriginţii 

claselor a-XII-a 

- Cadre 

didactice, 

AJOFM 

0 Evaluarea 

feedback-

ului primit 

de la elevi și 

agenți 

economici 
Extinderea ofertei de programe pentru formarea 

în calificări cerute de agenții economici, pentru 

autorizarea respectiv acreditarea școlii pentru 

programe de educație și formare profesională 

pentru care au fost exprimate cerințe clare din 

partea comunității 

Aviz favorabil din partea 

ARACIP pentru 

autorizarea/acreditarea solicitată 

15 iunie 

2016 

Responsabil 

comisie CEAC 

ISJ Braila 15,4 mii lei 

Buget local, 

autofinantar

e 

Analiza 

documentelo

r de 

autorizare și 

a rapoartelor 

de evaluare 

externă 
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PRIORITATEA 2: Adaptarea resurselor umane din școală la cerințele unui sistem modern de educație și formare in vederea îmbunătățirii performanței școlare 

OBIECTIV: Dezvoltarea profesională a resurselor umane din organizație prin programe de formare continuă 

TINTA: -Creșterea calității actului educativ în condiţiile accentuarii dimensiunii europene. 

- Analize ale gradului de corelare între profilul de competențe ale fiecărui angajat și cerințele postului/ funcției ocupate 
- Asigurarea/facilitarea accesului la programe de formare continuă pentru toți membrii personalului 

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 
- Implementarea ideilor moderne în învățământul tradițional 
- Utilizarea la un nivel ridicat a potențialului uman existent 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate așteptate (măsurabile) Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/  

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost/ Sursa  
de finanțare 

Evaluare 

Activitati de consiliere si mentorat 

pentru profesorii debutanti, cu 

performanțe didactice nesatisfăcătoare 

sau cu dificultăți în utilizarea IT 

95% profesori abilitați pt.utilizarea IT, 

învățarea centrată pe elev, includerea 

elevilor cu CES, dezvoltarea 

materialelor de învățare și asigurarea 

calității în educație 

Sem I Responsabili 

comisii 

metodice 

- ISJ Braila, 

CCD Braila 

Autofinanța

re 

Analiza 

documentelor 

de proiectare, a 

rapoartelor de 

activitate și a 

raportului de 

autoevaluare 

CEAC 

Evaluarea 

performanțelor 

obținute de 

membrii 

Stabilirea unor criterii și standarde de 

performanță clare pentru fiecare post 

Actualizarea fiselor posturilor si a 

fișelor de evaluare 

1 dec. 

2015 

Marcu Mona 

Sefii de 

departamente 

ISJ Braila, 

CCD Braila 

Autofinanța

re 

Stimularea participării resurselor 

umane la cursuri de prefecționare și 

fomare continuă 

Participarea a 50% din personalul 

didactic auxiliar și nedidactic la cursuri 

de formare profesională 

15 iunie 

2016 

Usurelu 

Luciana 

Spanu 

Veronica 

CCD Braila 

Programe 

de formare 

nationale 
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Bogatu Fecla 

Zoltoreanu 

Florica 

personalului și 

a e feedback-

ului primit de 

la aceștia. Stimularea creativității, a inovației și a 

liberei inițiative în procesul de 

predare-învățare 

3 exemple de bună practică popularizate și 

o procedură clară de recompensare a 

rezultatelor deosebite în activitatea 

didactică 

15 iunie 

2016 

Directorii, 

resp. ariilor 

curriculare, 

sefii de 

departamente 

ISJ Braila Autofinanta

re 

Sprijinirea membrilor personalului 

pentru aplicarea la programele 

europene de formare 

Cel puțin un profesor format în cadrul unor 

programme europene 

15 iunie 

2016 

Directorii, 

Responsabil 

formare 

cadre 

didactice 

Buget local, 

Autofinantar

e 
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PRIORITATEA 3: Accentuarea dimensiunii europene 

OBIECTIV:  Compatibilizarea  sistemului  educativ  românesc  cu  sistemele  europene  şi  stimularea  creşterii  cooperărilor internaţionale 

TINTA: Participare în proiecte  şi elaborarea altor proiecte europene 

CONTEXT   Creşterea mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul Uniunii Europene 

Creşterea participării la studiile de masterat şi doctorat 

Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării complete a personalităţii copiilor şi tinerilor 

Actiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate asteptate (masurabile) Data pana 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/  

persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost/ Sursa 

de finantare 

Evaluare 

Creşterea numărului de cadre didactice 

participante la:vizitele pregătitoare în 

depunerii de proiecte în parteneriat cu 

şcoli din UE ;schimburile de profesori 

organizate la nivel naţional 

Minim 10 cadre didactice permanent   POSDRU , 

ISJ 

- 3 zile pe 

semestru 

Evaluarea 

performanțelor 

obținute și a 

feedback-ului 

primit  

Identificarea de parteneri pentru realizarea 

proiectelor 

Gasirea a minim 3 parteneri permanent Director, 

coordonator 

programe 

europene 

ISJ , şcoli din 

UE 

30 ore Analiza 

parteneriatelor 

Participarea la consiliere şi consultanţă în 

managementul proiectelor , completarea 

rapoartelor 

Consilierea a minim 10 cadre didactice Conform 

orarului de 

consultanţă 

Director, 

coordonator 

programe 

europene 

POSDRU , 

ISJ 

- 6 zile Rapoarte de 

consiliere 
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Profesionalizarea carierei manageriale 

prin incurajarea participării la masterate, 

studii 

aprofundate, doctorat în domeniul 

managementului pentru învăţământ; 

Participări la masterate,studii aprofundate, 

doctorat 

permanent Directorii, sefii 

de catedră 

Universităţi 

durata curs 

Diplome 

Stimularea participării profesorilor la 

completarea studiilor academice postuniv. 

Participarea a minim 2 cadre didactice la 

studii academice postuniversitare permanent 

Directorii, sefii 

de catedră 

Universităţi 

durata curs 

Stimularea şi punerea în valoare a elevilor 

şi tinerilor capabili de performanţe prin 

concursuri şi olimpiade şcolare; 

Participarea a minim 100 elevi la 

concursuri şi olimpiade şcolare 

permanent Directorii, 

profesori 

ISJ , MEN birotică,  Diplome 

obtinute la 

concursuri 

Educarea elevilor in spiritul cunoaşterii/ 

conservării specificului românesc în 

contextul integrarii europene/ globalizare; 

Participarea a minim 50 la activitati de 

cunoasterea traditiilor 

permanent Directorii, 

profesori 

ONG 2 ore pe 

semestru 

Evaluarea 

Feed-back-ului 

Antrenarea elevilor in participarea la 

concursuri de proiecte de mediu şi 

miniproiecte de mediu 

Participarea a minim 60 elevi cf.orarului 

de 

activităţi 

extraşcolar

e 

directori, 

responsabil 

comisie 

activităţi 

educative 

- ISMB, 

Primărie , 

ONG 

1zi pe lună 

Atragerea copiilor şi tinerilor în acţiuni cu 

caracter sportiv;formarea de mentalităţi 

favorabile privind: sportul şi sănătatea, 

sportul şi educaţia, sportul şi democraţia, 

spiritul sport 

Participarea a minim 200 elevi cf.orarului 

de 

activit.extra

şcolare 

Catedra de 

Educaţie fizică 

- Asociaţii şi 

cluburi 

sportive 

timpul 

personalului 

didactic 
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Realizarea de acţiuni în parteneriat de 

informare cu privire la situaţiile de risc şi 

a formelor de agresivitate; 

Mentinerea valorii 0 a actelor de violenţă în 

şcoală 

cf.orarului 

de 

activităţi 

extraşcolar

e 

Profesorii 

diriginti, 

profesor 

psihopedagog, 

directorul 

adjunct 

- Poliţia de 

proximitate,r

eprezentanții 

jandarmeriei 

1 zi pe lună Analiza 

parteneriatelor 

și a feedback-

ului obtinut 

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor la 

nivelul colegiului dedicate evenimentelor 

cu semnificaţie locală, naţională şi 

internaţională (Ziua naţională, Zilele 

şcolii etc); 

Participarea a minim 300 elevi Conform 

calendarulu

i 

evenimente

-lor 

Profesorii , 

dirigintii,  

directorul 

adjunct, 

coordonator 

programe 

educative 

Instituţii de 

cultură, ISJ 

timpul 

cadrelor 

didactice şi 

elevilor 

Analiza 

impactului in 

mass media 
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PRIORITATEA 4: Adaptarea bazei materiale a scolii la cerintele unui sistem modern de educatie si formare profesională 

Obiectiv: Asigurarea unui mediu eficient de învățare  

Ţinta: Atragerea de fonduri pentru îmbunătățirea bazei materiale prin proiecte 

Context: echipamentele existente sunt sub nivelul standardelor  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoa

ne responsabile 

Parteneri: Cost/ Sursa 

de 

finanţare 

Evaluare 

Realizarea studiilor de necesitate 

pentru toate spațiile de instruire 

Studiu de necesitate 

pentru fiecare spațiu 

de instruire 

15 dec.2015 Responsabilii de 

cabinete/ateliere 

ISJ/ 

CLDPS 

0 Analiza 

rapoartelor inregist 

la departam.admin 

Reabilitarea acoperisului Repararea 

acoperisului corp B 

 

15 martie 2016 Directori 

Administrator 

Primaria Braila  Proces verbal de 

receptie a lucrarii 

Igenizarea spațiilor de învățare Realizarea lucrărilor 

de reparație si 

igienizare necesare  

1 septem. 2016 Directori 

Administrator 

Comitetul de 

părinți ai școlii 

Extrabugeta

re 

Proces verbal de 

receptie a lucrarii 

Atragerea de resurse prin proiecte 

pentru dezvoltarea bazei materiale 

existente a scolii pentru a asigura o 

bună acoperire a condițiilor de 

aplicabilitate specificate in SPP si 

documentele curriculare 

Aplicarea pentru cel 

putin un proiect 

POSDRU 

1 iunie 2016 Directori 

Responsabil 

comisie proiecte: 

Panait Gabriela 

ISJ Braila 2% din 

valoarea 

proiectului 

Minim un proiect 

aprobat 
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PRIORITATEA 5:Cresterea preocupării școlii pentru dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare și formare privind cariera în vedrea asigurării 

egalității de șanse în educație 

Obiective locale : Sprijinirea elevilor în luarea deciziilor prizind cariera, corelând aspirațiile personale cu nevoile pieței muncii 

Obiectivul şcolii:  Îmbunătăţirea permanentă a resurselor materiale, fiind una din şcolile dezvoltate 

Ţinta:  - Furnizarea serviciilor de consiliere pentru carieră pentru toți elevii școlii 

- Implicarea partenerilor comunitari în activitățile de consilere și orientare pentru carieră 

- Colectarea și analizarea informațiilor privind integrarea socio-profesională a absolvenților 

Context: la ora actuală piața muncii este dinamică, ceea ce face necesar o continuă adaptare a forței de muncă la nevoile ei. Pentru ca absolvenții să 

fie capabili să se adapteze condițiilor date, este necesară o colaborare strânsă cu agenții economici. Nu este suficientă formarea profesională a elevilor, 

ei trebuie formați și pentru integrarea lor socială și europeană 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost/ Sursa 

de finanţare 

Evaluare 

Elaborarea și 

implementarea planului de 

activități al cabinetului de 

consiliere pentru carieră 

Consilierea in cariera 

minim a  elevilor claselor a 

XI-a și a XII-a 

15 dec.2015 Cazan Manuela CJRAE 100 / 

autofinantare 

Analiza 

rapoartelor de 

activitate și a 

feedback-ului 

primit de la elevi 

Amenajarea unui punct de 

informare în cadrul 

cabinetului de consiliere 

pentru carieră 

Punct de informare 

amenajat și actualizat 

săptămânal 

15 dec.2015 Cazan Manuela Agenti economici, 

universitati, scoli 

postliceale 

 Realizarea 

punctului de 

informare 
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Colectarea informatiilor 

privind integrarea 

profesionala a 

absolvenților școlii 

angajați la agenții 

economici parteneri  

Bază de date actualizată 

pentru absolvenții din 

promoțiile 2012-2013 

15 dec 2015 Dirigintii 

Bogatu Fecla 

Spânu Veronica 

Gheorghiu Mihaela 

Agenți economici  Analiza 

documentelor 

(director) 

Implementarea în 

parteneriat cu CJRAE, 

Universitatea Dunarea de 

Jos, Universitatea C-tin 

Brancoveanu, agenți 

economici a unor activități 

destinate consilierii și 

orientării elevilor din anii 

terminali 

Minim un proiect derulat 

impreuna cu CJRAE și câte 

o activitate derulată cu 

Universitatea Dunarea de 

Jos si Universitatea C-tin 

Brancoveanu 

15 iun.2016 Cazan Manuela 

Girbacea Mihaela 

CJRAE, agenți 

economici, 

universități 

0 Analiza 

protocoalelor, 

rapoartelor de 

activitate și a 

feedback-ului 

primit de la 

absolvenți 

(director) 
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3.3 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 

 

1. Învăţământ liceal de zi - filiera tehnologică 

Clasa a IX-a 

Nr.crt Profilul / Calificarea profesională 2015-2016 

 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / electric 1 34 

 

2.  Învăţământ profesional de zi  

Clasa a IX-a  

Nr.crt Domeniul / Calificarea profesională 2015-2016 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Mecanică/ mecanic auto 2 52 

2 Mecanică/marinar 1 28 

 

3. Învăţământ liceal - filiera tehnologică 

Clasa a XII-a seral ( ruta directă) 

Nr.crt Profilul / Calificarea 

profesională 

2015-2016 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / Tehnician în 

transporturi 

1 25 

 

4. Învăţământ postliceal - filiera tehnologica 

Anul I  

Nr.crt Profilul / Calificarea 

profesională 

2015-2016 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / Asistent de 

gestiune în transporturi an 

I 

1 35 

5. Școală de maiștrii - filiera tehnologică 

Anul I  

Nr.crt Profilul / Calificarea 

profesională 

2015-2016 

Nr. clase Nr. elevi 

1 Tehnic / Maistru 

electromecanic auto an I 

1 17 
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3.4. Resurse umane 

 

 
3.4.1 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 Colegiului Panait Istrati scăderea este mai puţin vizibilă (Anexa 1), 

potenţialii beneficiari fiind în continuare atraşi de oferta şcolii 

Cel mai mare număr de elevi sunt rezidenţi în mediul rural, dar provenienţa elevilor se bazează  şi 

pe un aflux semnificativ  din mediul urban si chiar si din județele limitrofe. 

Majoritatea elevilor sunt tineri cu oportunițí reduse care provin dintr-un mediu familial 

defavorabil (familii monoparentale, cu părinți plecați în strainătate sau familii cu nivel material 

scăzut). Astfel în anul școlar 2014-2015 au beneficiat de burse prin programul ‘Bani de liceu” un 

număr de 38 de elevi, prin programul “Bursa profesională” 96 de elevi si 14 elevi au beneficiat de 

burse sociale. 

La începutul anului şcolar 2014/2015, la Colegiul Tehnic Panait Istrati au fost înscrişi 580 de elevi, 

repartizaţi în 23 de clase, iar la începutul anului şcolar 2015/2016,  au fost înscrişi 516 de elevi, 

repartizaţi în 22 de clase după cum se poate vedea şi în diagramele următoare:  
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Număr elevi înscrişi pe nivel, vârstă,sex,etnie în anul şcolar 2015-2016 

 

    Clasa Total Fete Băieţi   Grupe de vârstă       Etnie   

          14-15 15-16 16-17 17-18 >18 română rromi alte etnii 

        LICEU                 

    Clasa a IX-a 34 - 34 6 25 3    33 1   

    Clasa a X-a 24 - 24 6 17 1     24    

  zi Clasa a XI-a 43 - 43 - - 2 37  4 

 

43    

    Clasa a XII-a 34 - 34 - - - 13 21 32 2   

seral 

Clasa a X-a 26 7 19     26 26   

Clasa a XI-a 43 8 35     43 43   

Clasa a XII-a 28 4 24     24 24   

Frecvenţă redusă 

  Clasa a XIII-a FR 16 6 11         16 16     

        

RUTA 

PROGRESIVĂ                 

    Clasa a XIV-a RP 16 5 11         16 16     

        ŞCOALA PROFESIONALĂ               

  

zi 

  

  

Clasa a IX-a-

Sc.prof 72   72 12 44 12 4   72     

Clasa a X-a-Sc. 

Prof 53   53   11 34 6  2 53     

Clasa a XI-a 

Șc.prof 17  17   2 14 1 17   

             

        ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL             

  

 

    Anul I PL 35  35         35 35     

Şcoala postliceală Anul II PL 34  34         34 34     

Scoala de maistrii 

Anul I SM 17   17         17 17     

Anul II SM 22  22     22 

 

22   
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Clasa a IX-a liceu zi
7% Clasa a X-a liceu zi

5%

Clasa a XI-a liceu zi
8%

Clasa a XII-a liceu zi
7%

Clasa a IX-a 
profesionala

14%

Clasa a X-a 
profesionala

10%

Clasa a XI-a 
profesionala

3%

Clasa a X-a seral
5%

Clasa a XI-a seral
8%

Clasa a XII-a seral
5%

Clasa a IV-a seral
3%

Clasa a XIII-a FR
3%

Anul I postliceu
7%

Anul II postliceu
7%

Anul I scoala de 
maistrii

3%

Anul Iiscoala de 
maistrii

4%

NUMĂR ELEVI ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

5%
19%

10%

14%

52%

Distribuția elevilor pe grupe de vârstă
2015-2016

14-15 ani

15-16 ani

16-17 ani

17-18 ani

peste 18 ani
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51%49%

Distribuția elevilor pe mediu de 
rezidență 

2015-2016

urban

rural
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3.4.2 Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 
Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat (2015-2016)   

          

Vechime 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 1 1 4 6 8 2 5 8 

în unitate 7 6 6 3 6 5 1 1 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

Distribuțía cadrelor didactice pe grupe de 
vechime  în învățământ 2015-2016

>2 ani 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani

16-20 ani 21-25 ani 26-30 ani peste 30 ani
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Distribuţia pe grupe de vârstă şi sexe (2015-2016) 

 

 

 
Situaţia statistică privind cadrele didactice în anul şcolar 2015-2016 

   

    

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 

35 27 5   1 3 6 5 22 

 

 

 

 

 

 

20%

17%

17%
9%

17%

14%
3%3%

Distribuția cadrelordidactice pe grupe 
de vechime în unitate 2015-2016

1

2

3

4

5

6

7

8

  Sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

peste 

65 

M 0 

 

0 0 1 2 0 2 0 3 1 

F 0 0 2 5 6 2 3 7 0  1 
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Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificare 

       

Funţia 

Număr 

persoane 

Calificarea 

(Da/NU) 

Secretar  şef   1 DA 

Secretar     1 DA 

Laborant   2  DA 

Informatician   1 DA 

Bibliotecar   1 DA 

Tehnician   1 DA 

Administrator financiar 1 DA 

Administrator patrimoniu 1 DA 

       

 

 

3.4.3 Curriculum 
 

 

Participarea profesorilor de la Colegiul Tehnic “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 conducerii şcolii nivelul şi cel al catedrelor.  

 

– Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de MEN, utilizate în 

unitatea de învăţământ 

An de studiu   

Plan de învăţământ / curriculum / programe 

şcolare  

Clasa a IX-a, ruta directă, filiera tehnologică, 

profilul tehnic, învăţământ de zi  
 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)  

 Planul de învăţământ pentru clasa a IX-a ciclul 

inferior al liceului, filiera tehnologică, filiera 

tehnologică, domeniile de pregătire de bază 

„Mecanică” şi „Electric” (anexa 1 la MECI nr. 

3312 din data 02.03. 2009)  

 Programe şcolare pentru clasa a IX-a ciclul 

inferior al liceului, filiera tehnologică, filiera 

tehnologică, domeniile de pregătire de bază 

„Mecanică” şi „Electric” (anexa 2 la OMECI nr. 

4857/31.09.2009)  

 Programe şcolare pentru aria curriculară 

„Consiliere şi orientare” (OMEdC nr. 

5287/9.10.2007)  

Clasa a IX-a,  filiera teoretică, profilul umanist, 

specializarea filologie 

 

Clasa a X-a, ruta directă, filiera tehnologică, 

profilul tehnic, învăţământ de zi  
 Planul cadru de învăţământ pentru clasa a X-a 

liceu tehnologic, profil tehnic, (anexa 2 la 

OMECI nr. 3081/27.01.2010)  
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 Planurile de învățămînt pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică săptămânală și 

pregătire practică comasată (MECTS 3331 din 

25.02.2010) 

 Programe şcolare pentru clasa a X-a, ciclul 

inferior al liceului, (anexa 2 la OMECTS 4463 

/ 12.07.2010)  

Clasa a IX-a învățământ profesional de 3 ani  Planuri cadru de învățământ aprobate prin 

OMEN nr.3152/24.02.2014(anexa 1) 

 Planurile de învățământ pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică și stagii de 

pregătire practică, aprobate prin OMEN 

nr.3731/26.06.2014  

 Programe școlare OMEN nr.4437/29.09.2014  

 

Clasa a X-a învățământ profesional de 3 ani  Planuri cadru de învățământ aprobate prin 

OMEN nr.3152/24.02.2014(anexa 1) 

 Planurile de învățământ pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică și stagii de 

pregătire practică, aprobate prin OMECS 

nr.3684/08.04.2014  

 Programe școlare OMEN nr.4437/29.09.2014  

 

Clasa a XI-a, ruta directă, filiera tehnologică, 

profilul tehnic, învăţământ de zi  

Planul cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a 

/ a XII-a ruta directă şi a a XII-a / a XIII-a ruta 

progresivă, ciclul superior al liceului, filiera 

tehnologică, profil tehnic, cursuri de zi (anexa 2 

la OMECI nr. 3412/16.03.2009)  

Planurile de învăţământ pentru cultura de 

specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, 

pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-

a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologică – şi pentru ruta 

progresivă de calificare prin şcoala de arte şi 

meserii şi an de completare – la clasele a XII-a şi 

a XIII-a învăţământ de zi – profilul tehnic, 

calificările „Tehnician mecatronist”, „Tehnician 

transporturi” si  „Tehnician electrician 

electronist auto” (Anexa nr. 1 la OMECI nr. 

3423/18.03.2009)  

 Programe şcolare aplicabile la clasa a XI-a, 

ciclul superior al liceului, şi la clasa a XII-a, 

filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare 

(OMEdC nr. 3252 / 13.02.2006 – rectificate prin 

Nota nr. 28594/09.03.2006)  

 Programe şcolare pentru ciclul superior al 

liceului, „Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor”, filiera tehnologică, clasele a 

XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare 

profesională (OMEdC nr. 3488 / 23.03.2006) 
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 Programe şcolare pentru cultura de specialitate, 

aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta 

directă de calificare – la clasele a XI-a 

învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, 

filiera tehnologică – tehnic, calificările 

„Tehnician mecatronist”, „Tehnician 

transporturi” si  „Tehnician electrician 

electronist auto” , (Anexa nr. 2 OMEdC nr. 3172 

din 30.01.2006) şi „Tehnician în automatizări” 

(anexa 9 la OMECI nr. 4857/31.09.2009)  

 

Clasa a XI-a învătământ profesional de 2 ani  Planurile cadru aprobate prin OMECTS 

nr.3168 din 03.02.2012 

 Planurile de învățământ pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică și stagii de 

pregătire practică, aprobate prn OMEN3548 

din 15.04.2013 

 Programe scolare aprobate prin OMEN 

4353/25.07.2013 
Clasa a XII-a, ruta progresiva, 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)  
Clasa a XIII-a, ruta progresiva, 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)  

 
Clasa a XII-a, ruta directă, filiera tehnologică, profilul 

tehnic, învăţământ de zi  
 Planul cadru de învăţământ pentru clasele a XI-

a / a XII-a ruta directă şi a a XII-a / a XIII-a ruta 

progresivă, ciclul superior al liceului, filiera 

tehnologică, profil tehnic, cursuri de zi (anexa 2 

la OMECI nr. 3412/16.03.2009)  

 Planurile de învăţământ pentru cultura de 

specialitate, aferentă ariei curriculare 

Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la 

clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul 

superior al liceului, filiera tehnologică – şi 

pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala 

de arte şi meserii şi an de completare – la clasele 

a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - profilul 

tehnic, calificările „Tehnician mecatronist” şi 

„Tehnician în automatizări” (Anexele nr. 1 si 2 

la OMECI nr. 3423/18.03.2009)  

 Programe şcolare ciclul superior al liceului 

(anexa 2 la OMEdc nr. 5959/22.12.2006)  

 Programe şcolare pentru ciclul superior al 

liceului, „Tehnologia informaţiei şi a 



 

 

50 

 

comunicaţiilor”, filiera tehnologică, clasele a XII-

a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare 

profesională (OMEdC nr. 3488 / 23.03.2006)  

 Programe şcolare pentru cultura de specialitate, 

aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta 

directă de calificare – la clasele a XII-a 

învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera 

tehnologică – tehnic, calificările „Tehnician 

mecatronist” (Anexa nr. 2 OMEdC nr. 3172 din 

30.01.2006) şi „Tehnician în automatizări” (anexa 

9 la OMECI nr. 4857/31.09.2009)  

 

În anul școlar 2015-2016 se desfășoară următoarele CDL-uri: 

- Automobilul și mecatronica : Autori: Marcu Mariana Mona, Comisan Elena Cecilia, 

Partener: S.C. ADA MOTORS 

- Demontarea și montarea motoarelor cu ardere internă: Autori:Panait Gabriela, 

Stancu Marin, Partener: S. C. SERVICE AUTOMOBILE SA 

- Electronică aplicată: Autori: Podoiu Corina, Mușat Aura, Partener: S.C. ADA MOTORS 

S. A.  

- Automutomobilul între prezent și viitor:Autori:Mușat Aura, Podoiu Corina 

- Lucrări practice de electrotehnică: Autori:Mușat Aura, Petru Liviu S.C. ADA MOTORS 

S. A.  

 

 

3.4.4 Planul de parteneriat 

 

Acord de Parteneriat 

 

Între 

 Colegiul Tehnic„ Panait Istrati” si 

 

 

 S.C.”SERVICE AUTOMOBILE” SA,   

 S.C. ADA MOTORS SRL 

 S.C. SERVICE MINTRANS SRL 

 ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA POPA GEORGE 

 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ;  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; Primăria Brăila;  

 Consiliul Local Brăila;  

 Fundația Lumina 

 Universitatea Maritimă Constanța 

 Universitatea Dunărea de Jos Galati 

 Universitatea Constantin Brancoveanu 

 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani 

 Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Balanescu Giurgiu 

 

Acordul este încheiat pe durata unui an şcolar. Acordurile de parteneriat au fost structurate 

astfel încât să ofere un anumit grad de flexibilitate şi să ajute în adaptarea serviciilor de sprijin 

pentru a răspunde nevoilor individuale ale şcolii noastre. 
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 Serviciile se bazează pe următoarele principii cheie: 

 Creşterea aspiraţiilor 

 Stabilirea unor aspiraţii mai înalte 

 Întâmpinarea nevoilor individuale   

 Depăşirea barierelor în calea învăţării 

 Luarea în considerare a opiniilor tinerilor 

 Menţinerea tinerilor în procesul de învăţare şi în societate    

 Exploatarea resurselor, atât a celor oferite de personalul şcolii cât şi a celor pe care le 

pot oferi ceilalţi membri ai comunităţii 

 Şanse egale 

 Influenţarea politicilor pentru a-i ajuta pe toţi să reuşească   

 Desfăşurarea de activităţi demonstrate a funcţiona  

 

PERSONAL CHEIE ŞI PERSOANE DE CONTACT 

 

Titlul   Număr de telefon  Numele şi prenumele 

Persoane de contact în şcoală    

Director 0730290387 

adelina_barda@yahoo.co

m 

BARDĂ ADELINA 

Consilier în carieră: personal 

angajat în CJRAE, profesor 

psihosociolog 

0740095871 

manuelacazan@yahoo.co

m 

CAZAN MANUELA 

Responsabilul comisiei 

pentru proiecte educative 

0747908126 

mihaelagirbacea@yahoo.

com 

GIRBĂCEA 

MIHAELA 

Responsabilul (responsabilii) 

comisiei (comisiilor) 

diriginţilor 

0724594299 

mioara.golita@yahoo.co

m 

GOLITA MIOARA 

Alţii: ofiţer de imagine, PR 0747908126 

mihaelagirbacea@yahoo.

com 

GIRBĂCEA 

MIHAELA 

Şef catedră „Informatică” 0747772072 

corapod@yahoo.com 

PODOIU CORINA  

Şef arie curriculară 

„Tehnologii” 

panait_istrati15@yahoo.c

om 

COMIȘAN CECILIA 

ELENA 

Servicii psiho-pedagogice    

Specialişti ai CJRAE 0722633016 

rodpogria@yahoo.gv 

0744204229 

vasi_psiho@yahoo.com 

 

Popa Rodica  

 

Vargă Vasilica 

 

Drâmbei Rita 

Membrii parteneriatului   

Reprezentantul angajatorilor 

(întreprinderi şi /sau 

organizaţii patronale) 

0747164229 

0452727417 

 

Nazaru Dorin 

Popa George 

Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud - Est 

0239/610749 

 

 

ISJ 0239/619160  
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Reprezentant Servicii Sociale 

(Primăria, Consiliul Local, 

Consiliul Judeţean) 

0239/619181 

0744331438 

Ciocan Doiniţa - 

viceprimar 

 

Reprezentant Servicii de 

Asistenţă pentru Copii şi 

Familie   (Direcţia Judeţeană 

pentru protecţia Drepturilor 

Copilului) 

0239683303 Botoşăneanu Geanina 

Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă 

0239/610749 Chioibaş Simona 

Alţii (ONG- Organizaţii Non 

Guvernamentale - Fundaţia 

„Lumina”, etc) 

0749235679 Neacsu 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. Planurile de acţiune trebuie să conţină în principiu: 

1. Analiza contextului 

2. Ţinta 

3. Acţiuni necesare 

4. Rezultate măsurabile 

5. Responsabilii pentru îndeplinirea acţiunilor 

6. Termene şi obiective intermediare 

7. Monitorizare şi evaluare 

8. Costuri şi alte resurse 

Analiza contextului poate fi realizată apelând la tehnicile şi instrumente ale 

managementului. 

Ele pot fi utilizate pentru:  

- a ordona şi sintetiza datele referitoare la indicatori 
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- a lua decizii referitoare la continuarea sau schimbarea ofertei educaţionale, pe baza analizei 

rezultatelor unui eşantion de elevi, cadre didactice, agenţi economici 

- a controla buna funcţionare a procesului, în scopul asigurării capacităţii acestuia de a obţine în 

mod constant nivelul de pregătire solicitat. 

Exemple de tehnici şi instrumente specifice managementului instituţional, utile în analiza 

şi proiectarea viitoare a proceselor la nivelul instituţiei de învăţământ: 

a) Tehnici şi instrumente pentru date numerice permit ordonarea şi prezentarea unui 

ansamblu de indicatori cu date statistice referitoare la evoluţia elevilor şi a cadrelor 

didactice într-o manieră uşor de perceput, dovedindu-se extrem de utile în luarea deciziilor. 

Prin forma de prezentare (grafice, tabele) pot fi puse în evidenţă relaţii stabilite între 

elementele domeniului analizat, tendinţe de evoluţie, se pot face analize comparative. 

b) Graficul GANTT este utilizat pentru reprezentarea succesiunii activităţilor în scopul 

implementării acestora 

c) Diagrama cauză – efect este cunoscută şi sub denumirea „ diagrama Ishikawa”, după 

numele celui care a inventat-o. Este un instrument care permite evidenţierea şi ierarhizarea 

cauzelor (reale şi potenţiale) ale unui efect dat. 

d)  Diagrama procesului (flowchart) este o reprezentare figurativă a etapelor unui proces, 

utilizată în investigarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestuia, sau în cazul proiectării 

unui proces. 

e) Diagrama de relaţii permite identificarea cauzelor succesive ale problemelor date.  

Diagrama – arbore permite evidenţierea relaţiilor dintre obiectivele de realizat şi acţiunile 

(mijloacele) necesare pentru atingerea lor. 

4.2. Monitorizare şi evaluarea la nivel de echipă/nivel operaţional , management şi 

organizare  

 

Monitorizarea la nivelul echipei de alcătuire a PAS  trebuie să cuprindă date de intrare 

ale analizei referitoare la: 

a) feedback-ul de la client; 

b) funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului; 

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: 
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a) îmbunătăţirea eficacităţii demersului didactic şi a proceselor sale; 

b) îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului; 

c) nevoile de resurse. 

 

 

 

 

 

 

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 clientul, managementul impune anumite procese referitoare la:  
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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 privind egalitatea şanselor 

3. Există obiective, valori şi strategii explicite în ceea ce priveşte egalitatea şanselor care 

se reflectă în activitatea şcolii ca furnizor de servicii de formare 

4. Există măsuri eficiente de eliminare a comportamentului discriminatoriu 

5. Există proceduri eficiente pentru rezolvarea reclamaţiilor şi contestaţiilor 

6. Calitatea generală a procesului de învăţare, precum şi impactul asupra rezultatelor 

elevilor 

7. Este monitorizată eficienţa şi eficacitatea furnizării serviciilor de formare 

8. Datele şi standardele de referinţă sunt folosite eficient pentru dezvoltarea ofertei şi 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor  

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 

 Principiile celei mai bune valori sunt înţelese şi corect aplicate 

 Membrii Consiliului de Administraţie monitorizează îndeaproape performanţa şcolii ca 

furnizor de formare 
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 Ei 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 în unitatea noastră se desfăşoară conform 

standardelor stabilite prin direcţiile de acţiune.  

Rezultatele monitorizărilor trebuie făcute cunoscute tutror 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 îmbunătăţirea 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 clienţilor, 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: 

 Cerinţele şi necesităţile clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu 

cerinţele pieţei forţei de muncă; 

 Absolvenţii noştri vor fi capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-

umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia 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; 

 Este necesară implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, înţelegerea şi 

îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a elevilor noştri; 

 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; 
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 Se asigură creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activitatea de cercetare, 

prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi de învăţământ la 

nivel naţional şi prin activităţi de formare internă ( cap. 3.2. Acţiunile), în concordanţă cu 

nevoile şcolii, cu nevoile şi aşteptările comunităţii, prin implicarea atât a corpului 

profesoral cât şi a elevilor ; 

 Utilizarea tehnologiei informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 

procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii implicaţi. 

Etapele de realizare a Planului de Acţiune al Şcolii sunt ciclurile de învăţământ pentru 

dobândirea calificărilor / specializărilor, pentru fiecare formă de învăţământ (liceal, 

profesional) şi pentru fiecare nivel de calificare (1, 2 şi 3).  

 Colegiul Tehnic“Panait Istrati”  încearcă să-şi mărească în următorii doi ani cifra de 

şcolarizare, ţinând cont de faptul că la școala profesională va apărea calificarea marinar. 

Aceasta va fi o nouă specializare pe care şcoala o oferă elevilor absolvenţilor clasei a IX-a, 

pentru realizarea căreia există resurse materiale (echipamente specializate) şi umane (personal 

didactic), astfel încât oferta pe care o va face în rândul absolvenţilor de gimnaziu să fie 

atractivă. 

În privinţa resurselor umane şcoala urmăreşte realizarea unui indicator important privind 

menținerea numărului de titulari (27 în anul şcolar prezent) comparativ cu cel al cadrelor 

didactice suplinitoare (7), printr-un studiu aprofundat şi argumentat, privind viabilitatea 

posturilor în următorii 4 ani.  

 În sistemul educaţiei româneşti se întrevăd mari schimbări de atitudine şi percepere a 

procesului de învăţământ, favorabil dezvoltărilor şcolare, implementării unui sistem eficient al 

calităţii, obţinerii unui produs de calitate, în conformitate cu noua Lege a Educației.  

 Costurile alocate dotărilor vor creşte, deoarece se urmăreşte îmbunătăţirea bazei materiale 

a şcolii, cu ajutorul proiectelor din fonduri structurale în vederea reducerii cheltuielilor școlilor 

finanțate de la bugetul de stat.
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