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AUTORI 
 

COMISIA PENTRU REACTUALIZARE  PAS  
 

Decizia Nr. 38/23.09.2019 
privind numirea echipei de lucru pentru 

reactulizarea PAS 
 

 Profesor CALU MIRELA, director al LICEULUI TEHNOLOGIC "MATEI 

BASARAB"Brăila,numit prin DeciziaNr. 950/22. 08. 2017 

În temeiul: 

- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 

- standardul I (managementul) din Ordin Secretariatul General al Guvernului nr. 

400/2015 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 

standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control managerial, 

- art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, având în vedere prevederile  

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, Avizul Consiliului Profesoral  

şiHotărârea Consiliului de Administraţie  

 
Decid: 

Art. 1.Se constituie echipa de lucru pentru elaborarea PAS, în următoarea 
componenţă: 

 

Prof.dr. CALU MIRELA - director 

Prof. IUGA MARIANA - responsabil CEAC 

Prof. BURCA CAMELIA- responsabil Comisie Consiliere si Orientare 

Prof. CAMELIA TIRU- responsabil Comisie metodica Limbi străine  

Prof. NICOLAE TIRU- Responsabil Comisie metodica Matematica si Ştiinţe 

Prof. IONASCU COSTEL  - responsabil Comisie metodica Om si Societate 

Prof. IUGA MARIANA- responsabil Comisie metodica Tehnica 

Prof GABRIELA MUNTEANU-responsabil Comisie metodica Limba și 

Literatura Română 

Prof. MUNTEANU GABRIELA- responsabil cu formarea profesionala a 

cadrelordidactice 

Inv. LILICA DOMNITEANU- responsabil Comisia metodica invatatori 

Educator LASLAU OANA- responsabil Comisia metodica educatori  
 
Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către serviciul 
secretariat. 
 
Director,  
 

 

PARTENERI SOCIALI: 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BRĂILA PRIMĂRIA MAXINENI 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRĂILA 
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ACTE NORMATIVE 

 

 Ordin nr. 4925/08.09.2005 referitor la aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul 4714/23.08.2010 privind Modificarea OMEC 4925 din 2005 – 

Regulamentul deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă 

pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5497/25.10.2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a 

atribuţiilor de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I, 

instituţiilor de învăţământ superior - centre de perfecţionare; 

 Ordinul nr.5720/20.10.2009 privind Metodologia de formare continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 541/08.03.2007 privind repartizarea bugetului destinat 

perfecţionării/  formării continue pe anul 2007 şi anexele la ordin. 

 Ordinul. nr. 3337 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

(art.14 alin.2, abrogat); 

 Ordinul nr. 3948/22.04.2005 privind modificarea art. 24 din Metodologia de 

acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar aprobată prin OMEC nr. 3533/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului 

Educaţiei Nationale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele 

de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3032/12.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea de distincţii si premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

de stat; 

 Ordinul 5106/01.09.2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de realizare a raportului de activitate, în vederea obţinerii gradaţiei de merit 

pentru personalul didactic de predare din învăţământ. 

 Legea Nr. 1/ 4.01.2011, LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE; 

 Ordinul OMECTS 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în 

sistemul naţional de învăţământ; 

 Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului ―A doua şansă‖. 
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Motto: 

 

"I se cere şcolii să pregătească omul care 

 să nu se încurce în viaţă ci să o domine" 

 

Nicolae lorga 
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Abrevieri utilizate in document    

I.CONTEXT 

I.1. ARGUMENT PRIVIND NECESITATEA  PLANULUI DE ACŢIUNE AL 

ŞCOLII 

Evoluţia vieţii economico-sociale în România, creşterea concurenţei internaţionale pe 

de o parte, iar pe de altă parte integrarea tinerilor români în spaţiul european şi 

internaţional, fac din sintagma „învăţământul – prioritate naţională‖ nu un deziderat ci 

o necesitate stringentă a actualităţii româneşti. 

Educaţia şi formarea instituţională, în unităţi de învăţământ de diferite grade, este 

responsabilă de pregătirea tinerilor pentru evoluţia în carieră într-o lume dinamică, în 

plină desfăşurare a procesului globalizării şi pentru netezirea impactului noilor 

tehnologii asupra societăţii. Pornind de la aceste realităţi, oferta educaţională a şcolii 

necesită flexibilitate şi posibilităţi de adaptare la cerinţele unei societăţi extrem de 

dinamice. 

În această viziune, se impune un învăţământ: 

 Bine susţinut de societate şi pentru comunitate (alocări bugetare 

suficiente, sprijinul autorităţilor locale, al comunităţii, agenţilor economici, 

eventual al unor organizaţii din ţările membre UE); 

 Retehnologizat, care să asigure un flux informaţional corespunzător prin 

existenţa şi utilizarea unor laboratoare dotate corespunzător, accesul la 

comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii 

didactice modernizate; 

 Corelat cu nevoile de calificare, flexibilitate şi conversie profesională, 

un învăţământ dinamic cu posibilităţi de adaptare la cerinţele pieţii muncii, 

administraţiei locale, vieţii sociale etc.; 

 Deschis, promovând egalitatea şanselor pentru a facilita dezvoltarea 

dimensiunii europene în educaţie la toate nivelurile şi să faciliteze 

accesul larg, transnaţional la resursele educaţionale din Europa; 

 Cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovare în 

practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale prin 

utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; 

 Bazat pe management profesional în toate domeniile funcţionale 

esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute; 

 Care să asigure calitatea în educaţie; 

 Care să se afirme ca un bun public; 

 Descentralizat, pentru a produce calitate, accentuând controlul şi crescând 

libertatea de decizie. 

Planul de acţiune al şcolii reprezintă principalul instrument al politicii 

manageriale a directorului, fiind o nouă modalitate de abordare a activităţii 

instituţiei şcolare, într-un context orientat spre descentralizare, orientat predominant 

spre instituţia şcolară, argumentând că centrul activităţii educaţionale îl constituie 
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şcoala şi clasa de elevi, ceea ce conferă o mare autonomie funcţională (mai ales 

pedagogică) şcolii, fără a elimina total rolul instanţelor manageriale superioare. 

Deci, planul de acţiune al şcolii: 

 reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi 

iniţiative; 

 intenţie de a întreprinde o acţiune cu caracter ameliorativ; 

 are caracter anticipativ (imaginează modalităţi de acţiune în contexte noi, 

adesea imprevizibile) şi valoare strategică; 

 întăreşte parteneriatele interne şi externe (comunitate locală: părinţi, 

autorităţi locale, agenţi economici, diferite componente ale societăţi civile) 

ale şcolii; 

 concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei; 

 asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii;  

 favorizează creşterea încrederii în capacităţile, capabilităţile şi forţele 

proprii;  

 asigură dezvoltarea personală şi profesională; 

 stimulează dezvoltarea ethosului şcolar; 

 însumează responsabilităţile în care este nevoie de cunoaştere, 

încredere, consecvenţă şi personalitate 

 un instrument centrat pe problemele-cheie ale şcolii, care sunt 

definitorii `pentru politica sa de dezvoltare. 

Elaborarea proiectului presupune existenţa unei echipe care coordonează elaborarea 

generală a proiectului şi care negociază permanent cu toţi cei implicaţi (din şcoală şi 

din cadrul comunităţii) pentru fiecare componentă a acestuia, în vederea elaborării 

unui proiect cât mai cuprinzător şi realist şi, pe de altă parte, pentru a spori interesul şi 

motivaţia actorilor proiectului, în special a partenerilor externi ai şcolii. 

Scoala devine o organizaţie din ce în ce mai complexă, ce necesită un management 

specializat, bazat pe acumulări teoretice şi practice în acest domeniu. Directorul 

(managerul) trebuie să devină coordonatorul şi animatorul principal al proiectelor de 

dezvoltare instituţională şi, împreună cu echipa sa, să formuleze politica de dezvoltare 

a şcolii. Directorul (managerul) trebuie să înţeleagă că şcoala pe care o conduce este o 

organizaţie cu structurile, normele, regulile şi valorile ei particulare şi pentru a o 

gestiona eficient el trebuie să aibă un proiect managerial clar, suplu şi concordant cu 

realitatea şcolii sale. 

Concluzionând, un proiect trebuie să răspundă clar unor întrebări, ale căror răspunsuri 

pot fi considerate chiar identitatea proiectului respectiv: 

 care sunt beneficiarii proiectului? 

 cu ce resurse şi prin ce proceduri? 

 este şcoala respectivă suficient de maturizată pentru a accepta şi 

susţine schimbările implicate de proiect? 

Un bun plan de acţiune al şcolii constituie premisa unor activităţi reuşite, dar între 

proiect şi realizarea lui efectivă pot apărea situaţii care impun readaptări succesive ale 

acestuia, iar realizarea lui implică o gestionare eficientă a planului : 
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- organizarea şi coordonarea echipelor de lucru, prin valorizarea 

membrilor organizaţiei, recunoaşterea şi încurajarea resurselor de care 

dispun, prin evidenţierea reuşitei şi contribuţiei fiecăruia, prin 

asigurarea unui climat optim; 

- luarea deciziilor şi implicarea echipelor în această activitate, precum şi 

delimitarea clară a responsabilităţilor în această privinţă; 

- o bună circulaţie a informaţiei între echipele şi partenerii proiectului, 

asigurarea transparenţei întregului proiect şi a derulării sale. 

Reuşita unui plan  depinde şi de recunoaşterea şi acordarea libertăţii de expresie a 

unor grupuri de contraproiect (urmărite atât în faza elaborării cât şi în cea a realizării), 

analiza punctelor de vedere afirmate de acestea poate asigura o sporire a caracterului 

realist şi a viabilităţii proiectului. 

În ultimă instanţă, planul de acţiune al şcolii reprezintă un instrument prin care 

directorul şi echipa sa de conducere gestionează o politică proprie de schimbare şi 

dezvoltare  a şcolii. 

 

 

1.2. Viziunea şcolii 
 

„Şcoala noastră îţi dă o şansă unică: de a reuşi prin tine însuţi.” 

Să fim utili comunităţii prin cei pe care-i formăm.” 

 

1.3. Misiunea şcolii 

 

Liceul tehnologic „Matei Basarab" Maxineni este dedicat dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor în condiţii de calitate a procesului educaţional, 

asigurându-le şanse egale de integrare socio-profesională şi de continuare a 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Liceul tehnologic „Matei Basarab" Maxineni este o şcoală centrată pe promovarea 

valorilor intelectuale și a principiilor democratice, pe implicarea comunităţii în viaţa 

şcolii precum și pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.Şcoala noastră are 

uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie, 

vârstă. 

Liceul tehnologic „Matei Basarab" Maxineni îşi asumă răspunderea de a oferi un 

mediu de educare modern, orientat catre nevoile finale si de parcurs ale elevilor si un 

proces instructiv – educativ de calitate, aliniat exigentelor sistemelor educationale 

europene si corelat cu standardele de competenta solicitate de angajatori. 

Politica noastră educaţională are deci în vedere:  

 Dezvoltarea  pozițieiînvațământului  tehnologicîn regiune; 

 Crearea unei culturi organizaționale  în care să se formeze profesioniștii 

ceruţi pe piaţa muncii; 

 Crearea unui climat de muncă și învăţare stimulativ; 

 Respectarea și promovarea valorilor fundamentale ale unei societati sănatoase. 
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DECLARAŢIA DE CONVINGERI 

1.Liceul tehnologic „MATEI BASARAB" este singurul liceu tehnologic din mediu  

rural cu domeniul de pregătire „Resurse naturale si protecţia mediului"; 

2.Liceul tehnologic „MATEI BASARAB" oferă educaţie de calitate în domeniul  

serviciilor asigurând şanse egale pentru toţi elevii, indiferent de rasă, gen, convingeri,  

religie sau etnie; 

3.Liceul tehnologic „MATEI BASARAB" este angajat pentru a asigura nevoile  

educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic la nivel local şi regional; 

4.Scopul Liceul tehnologic „MATEI BASARAB" este de a furniza educaţie de 

calitate  

în domeniul serviciilor, de a extinde frontierele cunoaşterii şi de a sluji interesele  

educaţionale şi tehnice ale societăţii; 

5.Credem că procesul de instruire şi condiţiile didactico-materiale pe care le oferă  

şcoala noastră, conferă calitate procesului educaţional. 

6.Credem că şcoala noastră trebuie să se angajeze în asigurarea unei pregătiri generale  

şi profesionale de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să încurajeze elevii să  

îşi dezvolte potenţialul şi să respecte demnitatea umană; 

7.Credem că formarea încrederii în forţele proprii şi a unei imagini pozitive despre 

sine  

a elevului este o parte integrantă a calităţii educaţiei, bazată pe respectarea drepturilor  

    copiilor; 

8.Credem că nivelul de pregătire a elevilor noştri este influenţat direct de atitudinea şi  

     aşteptările şcolii; 

9.Credem că elevii trebuie angajaţi la un nivel de pregătire compatibil cu aptitudinile  

şi obiectivele traseului lor profesional; 

10.Credem că formarea continuă a profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi  

profesională a acestora, ameliorarea calităţii procesului de învăţământ şi favorizarea  

relaţiilor cu comunitatea educativă locală (familie, administraţia publică, agenţi  

economici etc). 

I.4. DIRECTII STRATEGICE 

 Dezvoltarea capacitatii scolare privind asigurarea si evaluarea calitatii 

serviciilor educationale oferite de sistemul de management al calitatii; 

 Imbunatatirea si modernizarea continua a infrastructurii si a bazei materiale 

didactice, corespunzator specializarilor existente si noilor directii identificate 

pe piata muncii; 

 Identificarea noilor tendinte de pe piata fortei de munca si reconfigurarea 

periodica a specializarilor scolii in vederea adaptarii lor; 

 Cresterea si dezvoltarea de parteneriate active cu mediul socio – economic 

autohton si in strainatate, in scopul sustinerii dezvoltarii profesionale a 

cursantilor cat si a implicarii lor in activitati extrascolare cu caracter cultural 

artistic, sportiv sau comunitar; 
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 Formarea si sustinerea perfectionarii unui corp didactic de titulari adecvat 

specializarilor existente si viitoare, capabil sa confere stabilitate, comunitate si 

perspectiva in procesul de invatamant al scolii; 

 Incurajarea si sustinerea excelentei in educatie, a performantelor cursantilor cu 

aptitudini inalte prinorganizarea olimpiadelor, concursurilor si valorizarea 

rezultatelor deosebite obtinute. 

Tinte strategice. 

Tintele strategice atinse prin planurile operaţionale ale Planului  de Actiune  al 

școlii  în perioada 2015-2019 sunt: 

ŢINTA 1: Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 

ŢINTA 2: Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 

ŢINTA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la  

                 formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de  

                 nevoile   identificate; 

ŢINTA 4: Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a elevilor 

ŢINTA 5: Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia  

                  profesională a elevilor; 

ŢINTA 6:Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate; 
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I.5. ELEMENTE DE CULTURA ORGANIZATIONALA 

Simboluri:                                                              Sigla: 
LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" 

STR. PREOT ILIE POSTOLACHE, MAXLNENI, JUDEŢUL 

BRĂILA 

TEL/FAX: 0239695798 

EMAIL: basarabmatei 13 @yahoo.com 

 

 

Logo: ―Pentru un viitor asa cum vrei tu !‖ 

Subtitlu:―Vino sa inveti la Liceul Tehnologic „Matei Basarab" Maxineni!‖ 

Valori promovate: 

• Orientarea permanenta catre dezvoltare; 

• Calitatea demersului educational; 

• Responsabilitate sociala. 

Principii: 

• Suntem o scoala care invata alaturi de elevii  sai; 

• Toti elevii doresc sa invete si ei trebuie incurajati in acest sens; 

• Daca unii elevi refuza sa o faca sau intampina dificultati, ei trebuie ajutati sa le  

depaseasca si sa nu fie etichetati cu usurinta drept „dificili‖; 

• Îmbunatatirea continua a performantelor si a increderii in fortele proprii; 

• Acumularile positive trebuie recunoscute si incurajate; 

• Esecurile nu trebuiesc cuantificate; 

• Competitia este un lucru natural dar cooperarea este mult mai eficienta in  

indeplinirea sarcinilor; 

•  Nu exista o metoda „sfanta‖ de predare, exista loc pentru o multitudine de metode; 

•  În clasa, profesorii trebuiesa fie ―resurse‖, nu doar manageri, supervizori sau  

instructori; 

•  Școala creeaza si intretine stranse legaturi cu comunitatea locala; 

•  Implicarea scolii in activitati de cooperare europeana si derularea de proiecte in  

parteneriat international reprezinta un pilon important al plus valorii promovat de  

scoala; 

•Spatiul de scolarizare trebuie extins in afara scolii, pentru a crea oportunitati egale  

tuturor elevilor. 

Învățământul în contextul european 

Orizontul de timp (2017) în care se încadrează prezentul plan de acţiune este marcat 

de obiectivul aderării României la Uniunea Europeană propus pentru 2007. 

Educaţia și formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei 

de muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor și programelor 

UE. 

Mai jos sunt prezentate câteva dintre principalele repere care definesc aceste politici. 

Tratatul de la Amsterdam 1: 

 Aşează politicile de ocupare în centrul agendei comunitare; 

 Declară promovarea ocupării ca "problemă de preocupare comună" a statelor 

membre; 
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 Introduce acţiuni coordonate în cadrul politicilor de ocupare; 

 În condiţiile în care responsabilitatea combaterii şomajului revine statelor 

membre, acestea decid săacţioneze pe baza unei strategii comune (―Common 

guidelines‖), având ca obiectiv: „Promovarea unei forţe de muncă calificate, bine 

pregătite și adaptabile și a unei pieţe a muncii care să răspundă schimbărilor din 

economie‖. 

 

Procesul Luxemburg: 
Începând cu anul 1998, statele membre ale U.E .adoptă un prim set de orientări care 

să ghideze politicile de ocupare, definind cei 4 piloni ai strategiei comune de ocupare. 

Aceiaşi piloni se regăsescîncepând cu anul 2002 și în Planul Naţional de Ocupare al 

României: 

 

PILONUL I: Capacitatea de ocupare a forţei de muncă (Employability): 

 Vizează creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă. 

PILONUL II: Antreprenoriat (Entrepreneurship): 

 Măsuri pentru facilitarea demarării și derulării unei afaceri și pentru crearea a 

noi locuri de muncă. 

PILONUL III: Adaptare (Adaptability): 

 Vizează capacitatea de adaptare a forţei de muncă și a relaţiilor de muncă (prin 

noi forme flexibile), a mediului organizaţional din întreprinderi la o lume în 

rapidă schimbare. 

PILONUL IV: Şanse egale (Equal opportunities): 

 Are în vedere accesul egal la slujbe pentru bărbaţi și femei, tratamentul egal în 

întreprinderi, combaterea discriminărilor în ocupare. 

 

Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) 

Adoptă obiectivul strategic al U.E. pentru anul 2010, de a deveni ―cea mai 

competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o 

creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai bune și mai multe și o mai mare 

coeziune socială‖. 

Coerent cu acesta, concluziile Consiliului European de la Lisabona stabilesc noile 

competenţe de bază pentru toţi (pe lângă cele "tradiţionale"- de citire, scriere și 

calcule de bază): 

 deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (―competenţele digitale‖); 

 limbile străine; 

 cultura tehnologică; 

 spiritul antreprenorial; 

 competenţele sociale. 

 

Tratatul de la Amsterdam: document semnat de şefii de stat și de guvern din U.E. la 

2 oct.1997 și intrat în vigoare la 1 mai1999. Completează și consolidează tratatele 

anterioare asupra C.E. și U.E.(Paris 1951, Roma 1957, Maastricht 1992). Este 

considerat o schiţă a principalelor probleme comunitare. 

 

La întâlnirea de la Luxemburg, ("Jobs Summit") din noiembrie 1997, fără să mai 

aştepte ratificarea formală a tratatului de la Amsterdam (intrat în vigoare ulterior la 1 

mai 1999), statele membre au decis să preseze în direcţia adoptării unei Strategii 
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Comune de Ocupare ("European Employment Guidelines") și s-a convenit asupra 

unui ciclu anual de implementare și revizuire (care acum este cunoscut că Procesul 

Luxemburg)) 

 

Consiliul European de la Feira (2001) 

Invită statele membre ―să identifice strategii coerente și măsuri pragmatice cu scopul 

de a stimulaînvăţarea permanentă, la nivel individual și instituţional‖. 

 

Memorandum asupra învăţării permanente: (octombrie 2000) 

Prin acest document, Comisia Europeană lansează 6 mesaje cheie: 

1. Noi competenţe de bază pentru toţi; 

2. Realizarea de investiţii superioare în resurse umane, 

3. Încurajarea inovaţiei în predare și învăţare; 

4. Valorificarea învăţării; 

5. Regândirea orientării și consilierii; 

6. Să apropiem învăţarea de domiciliu. 

 

“Procesul Barcelona”(iniţiat prin Consiliul European de la Barcelona din 2002) 

Implementează un program de lucru detaliat pe baza celor 3 obiective strategice 

pentru sistemele educaţionale și de formare profesională din Europa, în perspectiva 

anului 2010: 

1. îmbunătăţirea calităţii și eficienţei sistemelor educaţionale și de formare 

profesională; 

2. facilitarea accesului tuturor în șistemele educaţionale și de formare 

profesională; 

3. transparenţa sistemelor europene de educaţie și formare . 

 

„Procesul Copenhaga” (iniţiat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Educaţiei, din 

noiembrie 2002) 

Participanţii la Conferinţă (miniştrii educaţiei din ţările membre și din ţările candidate 

și reprezentanţi ai partenerilor sociali din Europa) au adoptat ―Declaraţia de la 

Copenhaga‖ structurată în 4 teme prioritare: 

 întărirea dimensiunii europene în educaţie și formare profesională ; 

 creşterea transparenţei șistemelor de educaţie și formare profesională; 

 recunoaşterea competenţelor și a calificărilor; 

 asigurarea calităţii în educaţie și formare profesională. 

 

Indicatorii europeni în educaţie pentru 2010 („Benchmarks”) 

Concluziile Consiliului European din 21-23 martie 2003, adoptate apoi de Consiliul 

U.E .(5-6 mai2003) la recomandarea Comisiei Europene, propun un set comun de 

indicatori de referinţă („Benchmarks‖) pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie în 

ţările membre ale U.E. (ţinte pentru 2010): rata medie în U.E. a abandonului şcolar 

timpuriu: să nu depăşească 10%; 

 cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin 

învăţământul secundar superior; 

 procentul analfabetismului funcţional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puţin 20% 

faţă de anul2000; 

 în 2010 media în U.E. privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 

12,5% dinpopulaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani); 
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 numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe și tehnologie în U.E.să crească până 

în 2010 cu celpuţin 15% și eliminarea oricăror decalaj între sexe în aceste 

domenii. 

Contextul naţional 

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2010: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile și a așigurării coeziunii  

economice și sociale; 

4. Deschiderea sistemului educaţional și de formare profesională către societate, către  

    Mediul social, economic și cultural; 

5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale și informale; 

învăţarea  

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum și a serviciilor  

    educaţionale. 

Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (P.O.S. 

D.R.U.) 

În perioada 2007-2013, România ca țară membră a Uniunii Europene, a primit pentru 

dezvoltarearesurselor umane, importante fonduri europene accesibile prin proiecte, 

care vor avea două direcţiiprincipale de acţiune: educaţia și formarea 

profesionalășipiaţa muncii. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic 

ProgramulOperaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

prin care stabileşte strategia de dezvoltare a resurselor umane și implicit priorităţile 

identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al P.O.S. D.R.U.îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman și 

creştereacompetitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru 

învăţarea pe totparcursul vieţii și dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile și 

incluzive care vor conduce, până în 2015, laintegrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 

850 000 persoane. 

Obiectivele specifice ale P.O.S. D.R.U.sunt: 

 promovarea educaţiei și formării iniţiale și continue de calitate, incluzive 

pentru învăţământuluniversitar și cercetare; 

 promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătăţirea calităţii și productivităţii 

muncii; 

 facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor și şomerilor pe termen lung; 

 dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile și incluzive; 

 promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din 

zonele rurale; 

 îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

 facilitarea accesului la educaţie și piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 
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P.O.S.D.R.U. cuprinde pentru perioada 2007-2013, următoarele axe prioritare 

relevante pentrudezvoltarea educaţiei și formării profesionale continue: 

 

Axa Prioritară 1. Educaţie și formare profesională în sprijinul creşterii economice și 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştereT.V.E.T.(abrevierea din lb. engleză - 

Technical and Vocational Education and Training -învăţământ profesionalşi tehnic): 

a) Accesul la educaţia iniţială și la formarea profesională de calitate; 

b) Învăţământ superior de calitate; 

c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie și formare; 

d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC); 

e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 

Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

a) Tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 

b) Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a şcolii; 

c) Acces și participare la FPC. 

Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru educaţie și formare profesională: 

‖Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice‖(POS CCE) 

care în cadrul: 

Axei Prioritare 3.―Tehnologia Informaţiei și Comunicării‖ pentru sectoarele privat și 

public, permite susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband, 

pentru şcoli primare, gimnaziale și licee. 

‖Programul Operaţional Regional‖ 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 

2„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale‖, permite reabilitarea 

/modernizarea/dezvoltarea/ echipareainfrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare și a celei pentru formare profesională continuă. 

I.6. PRIORITĂŢILE NAŢIONALE 

Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul 

preuniversitar‖, principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului 

preuniversitar  în scoala noastră, sunt următoarele: 

 Implementarea învăţării centrate pe elev; 

 Eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici; 

 Imbunatatirea standardelor de pregătire profesionala; 

 Formarea continuă a personalului didactic; 

 Asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar; 

 Orientarea profesională şi consilierea elevilor; 

 Dezvoltarea sistemului informational; 

 Dezvoltarea bazei materiale a scolii; 

 Asigurarea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări. 
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I.7. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE 

PRIORITATEA/OBIECTIV GENERAL:  

Dezvoltarea structurii IPT in concordanta cu dinamica unei   societati bazate pe 

cunoastere, cu tendintele dezvoltarii socio-economice  din regiunea Sud-Est 

Obiectiv 1: Adaptarea  retelei scolare si a ofertei  de formare profesionala initiala la   

cerintele pietei muncii si a optiunilor elevilor. 

Obiectiv 2: Cresterea participarii la programe de  Formare Profesionala Continua prin  

reteaua  IPT.  

Obiectiv 3: Asigurarea egalitatii de sanse in formarea initiala. 

Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT in vederea asigurarii  

calitatii de formare. 

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unitatilor scolare IPT, in vederea asigurarii  

calitatii in formare. 

  I.8. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LOCALE  

 

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale Liceulului  tehnologic „MATEI 

BASARAB" 

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţi şcolare 

Obiectivul 3.2.:Dezvoltarea competenţelor metodice și de specialitate ale personalului 

didactic din școală 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere 

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie și 

ocuparea unui loc de muncă. 

PRIORITATEA 1. Corealarea ofertei școlii cu nevoile de calificare din regiune 

 Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare 

 A fost actualizată baza de date cu indicatorii privind demografia, economia, piaţa 

muncii, educaţia și formarea profesională pe baza căreia au fost actualizate previziunile 

privind nevoile de clarificare la orizontul anului 2019 

Obiectivul 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională la nevoile de calificare 

identificate, pe domenii și calificări 

Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare și a gradului de adecvare a 

competenţelor formate la nevoile unui sistem educaţional axat pe formarea specialistilor 

in domenii tehnice. 

PRIORITATEA 2: Îmbunătățirea condițiilor de învățare în  Liceul tehnologic „MATEI 

BASARAB" 

Obiectivul 2.1. : Amenajarea  fiecărui spațiu şcolar conform destinaţiei. 

Obiectivul 2.2. : Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelorde pregătire 

profesionalăa unităţilor şcolare cu profil tehnic. 
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PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului fiecărui potenţial elev la educaţie și creșterea 

gradului de cuprindere în sistemul educational. 

Obiectivul 5.1. :Facilitarea accesului la educaţie prin școli tehnice/profesionale, prevenirea 

și reducerea abandonului şcolar. 

 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în Liceul 

tehnologic „MATEI BASARAB". 

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificareași creşterea eficienţei relaţiilor de 

parteneriat, pentruasistarea deciziei și furnizarea unor servicii de calitate . 
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PARTEA a 2-a. ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1. Analiza mediului extern 
 

2.1.1. Profilul Demografic 

 

În 2015 populaţia urbană reprezenta 55,2 % din totalul populaţiei regiunii. Se observă o scădere 

uşoară a populaţiei din mediul urban. 

În trei judeţe ale Regiunii (Brăila, Galaţi și Constanţa) se observă o concentrare a populaţiei în 

mediul urban, datorită industrializării și oportunităţilor de angajare oferite înainte de 1989. 

 

Diagrama 2.1 : Populaţia judeţelor din Regiunea SE la 01.07.2015 

 

 

(Anuarul Statistic al României – ediţia 2015Total : 2.858.687 locuitori) 

 

Dacă până în 1990 se înregistra o rată medie anuală de creştere a populaţiei urbane ridicată datorită 

unei politici de urbanizare forţată, după 1990 acest indicator a scăzut foarte mult înregistrând valori 

negative în judeţele Brăila și Constanţa. 

Repartiţia populaţiei pe sexe nu s-a schimbat prea mult din 1993. Se înregistrează valori 

aproximativ egale pentru femei și bărbaţi. În cele mai multe judeţe ale regiunii s-a înregistrat o 

uşoara creştere a populaţiei feminine. 

În ceea ce priveşte populaţia pe grupe de vârste, s-au înregistrat aceleaşi valori la nivel naţional și 

regional. Grupa de vârstă 15-64 ani reprezintă 69% din totalul populaţiei, atât la nivel naţional cât și 

la nivel regional. 
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Tabel 2.1: Indicatorii demografici de bază în regiunea SE 
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Procentul populaţiei urbane(1iulie 

2015) (%) 

55,2 65,3 39,9 70,7 57,0 48,9 38,0 53,4 

Rata mortalităţii infantile(la 1,000 

naşteri) în 2014 

19,5 10,8 21,5 25,6 16,6 22,5 15,3 17,3 

Durata de viaţă anticipată (ani) în 

2014 

70,68 71,15 71,61 69,74 70,85 68,80 71,66 71,01 

                                   (Anuarul Statistic al României – ediţiile 2013și 2014) 

Se observă o scădere uşoara a ratei şomajului în regiune în 2013 faţă de 2014. În regiunea Sud-Est 

rata şomajului a scăzut de la 10 % în 2013 la 8,1 % în 2014. 

Populaţia judeţului îngloba 643.000 de 

locuitori, ceea ce reprezintă 2,8% din totalul 

populaţiei României (al nouălea judeţ al ţării), 

din care 50,1% bărbaţi și 49,9% femei, 60,4% 

locuind în mediul urban și 39,6% în mediul 

rural. Având 145 locuitori/km
2
, judeţul Galaţi 

ocupă locul al treilea că densitate a populaţiei. 

Capitala judeţului, municipiul Galaţi al 

cincilea mare oraş din România cu o populaţie 

331.360 este cel mai mare port al Dunării, 

șituat la 80 de mile de Marea Neagră și la 

aproximativ 250 km de Bucureşti și de oraşele 

Iaşi, Ploieşti, Constanţa, Chişinău (Republica 

Moldova) și Odessa (Ucraina). 
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PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ.  

IMPLICAŢII PENTRUÎnvăţământul tehnic 

 

Concluzii Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane 

Declinul demografic general. Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 

dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

Populaţia din categoria devârstă 0-14 ani va 

descreşte în intervalul 2005-2025 cu 

aproximativ 18,9 % la nivel județean. 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 
• Optimizarea alocării resurselor prin 

concentrarea pregătirii în şcoli viabile 

• Optimizarea ofertei prin colaborarea 

şcolilor. 

Consolidarerelativă a vârstei de mijloc (35-55 

ani) active pe piaţa muncii. 

 

Nevoi crescânde de formare continuă. 

Implicarea activă a şcolilor că furnizori de 

programe de formare pentru adulţi. 

În intervalul de analiză 2005-2025 se profilează 

o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 

ani), active pe piaţa muncii. 

 

Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa 

muncii  

Oportunităţi pentru compensarea pierderilor de 

populaţie şcolară. 

Fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 

Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă 

socială și medicală. 

Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-

formală). 

Diversitatea etnică . 

 

Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea 

accesului egal la educaţie și a varietăţii 

opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile 

etnice dezavantajate. 

 

 

2.1.2. Prezentare generală a judeţului Brăila 

 

Situat in sud-estul Romaniei, in Campia Romana, judetul Braila se intinde pe o supr. de 4.765,8 

kmp,avand 363.979 locuitori la 01.01.2008, potrivit Institutului National de Statistica. 

Detaliere administrativ teritoriala a unitatilor judetului Baila: 

- 1 municipiu; 

- 3 orase- Ianca, Faurei, Insuratei 

- 40 comune(unitati administrativ teritoriale) 

Judetul Braila face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est alaturi de judetele: Buzau, 

Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea. 

Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est are o populatie de 2.825.756. loc.  conform,Institulului National 

de Statistica si o suprafata de cca 36 mii kmp. 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est include cea de-a doua mare aglomerare urbana din tara, dupa 

Bucuresti, in zona Braila – Galati. 

Cea mai importanta artera hidrografica a judetului este Dunarea, cu cele doua brate principale: 

Bratul,Macin (Dunarea Veche) spre Dobrogea si Bratul Cremenea, spre Campia Brailei, inchizand 

la mijloc fosta Balta a Brailei, care astazi este indiguita. 



22 
 

Raul Siret delimiteaza partea de nord a judetului Braila de judetul Galati, pe o lungime de 50 km. Pe 

partea dreapta, la Voinesti, primeste ca afluent raul Buzau, care uda teritoriul judetului Braila pe o 

lungime de 126 km. Intre Jugureanu si Gura Calmatui, pe o distanta de 84 km, curge pe teritoriul 

judetului Braila raul Calmatui, care in cea mai mare parte este amenajat pentru irigatii. 

In judetul Braila se intalnesc lacuri de stepa si de lunca. O prima categorie o constituie cea a 

lacurilor cantonate in marele depresiuni de tasare in loess sau crovuri (Ianca 332 hectare, Plopu 300 

hectare,Lutul Alb 357 hectare). O alta categorie de cuvete lacustre o formeaza limanurile fluviatile 

(Jirlau 1086 hectare, Caineni 74 hectare, Ciulnita 92 hectare). 

Lacurile de meandru si de brat parasit se gasesc indeosebi in lunca Dunarii (Blasova 400 hectare, 

Japsa Plopilor 76 hectare), pe terasa Calmatuiului (Sarat Batogu, Bentu Batogu), precum si in 

apropiere de Braila (Lacu Sarat). Apele din Lacu Sarat - Braila, Sarat Batogu, Tataru-Caineni si 

Movila Miresii au efecte terapeutice, Lacu-Sarat si Caineni fiind declarate statiuni 

balneoclimaterice. Lacurile Jirlau, Ciulnita, Lutul Alb, Plopu, Ianca si Blasova sunt amenajate 

pentru piscicultura. In judetul Braila sunt si lacuri artificiale destinate pescuitului sau irigatiilor: 

Maxineni, Gradistea, Insuratei, Ulmu,Brotacelul. De asemenea, exista si lacuri de acumulare, 

precum lacurile Galbenu si Satuc pe paraul Valea Boului, precum si Mircea Voda pe Buzoel Nord, 

a caror apa este folosita la irigat. 

Resursele subsolului sunt formate din rezervele de hidrocarburi lichide si gazoase cuprinse in 

zonele Ianca, Bordei Verde, Ulmu, Jugureanu. Depunerile loessoide formeaza materia prima pentru 

ceramica inferioara, iar namolurile terapeutice ale lacurilor sarate constituie baza tratamentului 

balnear. Solurile de cernozion reprezinta 75% din suprafata judetului Braila.. S-au indiguit incintele 

Calmatui - Gropeni,Braila - Dunare - Siret, Maxineni, Insula Mare a Brailei, a caror suprafata este 

de peste 119.000 hectare. 

 Insula Mare a Brailei detine 60.160 hectare, teren scos din inundatiile periodice provocate de 

Dunare.In suprafata totala a judetului Braila, terenurile agricole detin peste 84%.Judetul Braila are o 

vegetatie caracteristica zonei de campie (95% culturi si suprafete restranse de pajisti). Vegetatia 

arborescenta este relativ putin reprezentata. Padurile ocupa o suprafata de 22.600 hectare, 

majoritatea paduri de lunca. Astfel, in Insula Mica a Brailei, pe 5460 hectare, se intind paduri de 

salcii si plopi. In luncile raurilor interioare, pe circa 1500 hectare, se afla paduri formate din 

plopi,salcii si salcami, stejari si diverse alte specii. 

Flora judetului este completata de vegetatia halofila (rogoz de saratura, ghiriu, saratica) specifica 

solurilor saraturate, precum si de o vegetatie acvatica intalnita predominant in baltile si lacurile 

zonei inundabile ale Dunarii.  

Fauna este reprezentata prin animale si pasari sedentare, dar si prin pasari migratoare.In rezervatia 

naturala din Insula Mica a Brailei se gaseste o fauna specifica de delta:diferite specii de rate, gaste, 

starci, pescarusi, nagati, becatine, sitari, lisite, lebede.Ihtiofauna este,reprezentata prin pesti 

autohtoni (crapul, somnul, salaul, linul, stiuca, carasul, mreana, obletul,ghibortul), precum si prin 

pesti migratori ce se reproduc in Dunare (nisetrul, morunul, cega, scrumbia). 

In partea de nord-est a Baltii Brailei se afla "Popina Blasova", inalta de 45 m, constituita din 

formatiuni vechi, identice cu cele din nordul Dobrogei. Pe aceasta stanca, declarata monument al 

naturii, se intalnesc flori asemanatoare celor din muntii Macin (clopotei, coada soricelului cu flori 

galbene si altele). De asemenea, padurea Viisoara va fi ocrotita, in special pentru stejarul brumariu. 

Consiliul Judetean Braila este interesat de abordarea strategica a dezvoltarii judetului pe de o parte 

din cauza distorsiunilor proceselor de dezvoltare si necesitatii de a face fata competitiei intre orase 

si regiuni pe piata interna, pe de alta parte din cauza necesitatii de a-si pregati integrarea in retelele 

europene si de a face fata competitiei la alta scara. 
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Pornind de la misiunea Consiliului Judetean, asa cum a fost gandita de legiuitor si anume aceea 

de a se preocupa de nevoile comunitatii si rezolvarea acestora, de asigurarea prosperitatii 

locuitorilor care i-au dat girul in urma alegerilor libere, pentru realizarea si gestionarea serviciilor 

publice specializate, competente, echitabile si eficiente, Consiliul Judetean Braila a realizat o 

stategie proprie pentru perioada 2004-2008, cu scopul de a evolua si valoriza noi oportunitati 

economice si investitionale, care sa contribuie la realizarea obiectivelor sectoriale ale tuturor 

entitatilor ce cad subcompetenta administratiei publice judetene, in conformitate cu coordonatele 

stategice ale Programului de Guvernare 2005-2008 si posibilitatile reale de actiune ale Consiliului 

Judetean, potrivit prerogativelor legii 215/2001, Legea administratiei publice locale. 

Statutul Romaniei de Stat membru al Uniunii Europene incepand cu 1 ianuarie 2007 a determinat 

necesitatea Statutul Romaniei de Stat membru al Uniunii Europene incepand cu 1 ianuarie 2007 a 

determinat necesitatea elaborarii Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care incearca sa 

reflecte cat mai fidel prioritatile stringente de dezvoltare ale Romaniei la nivel national, regional si 

local si propune sustinerea acestora prin investitii publice concentrate, alocate pe baza de programe 

si proiecte, reprezentand instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat 

mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana. 

In acest context, s-a impus elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila, de catre Consiliul 

Judetean Braila, pe baze stiintifice si cu participarea tuturor actorilor locali care pot contribui la 

obtinerea unui document strategic relevant si care sa raspunda asteptarilor cetatenilor judetului in 

ceea ce priveste cresterea nivelului de trai, a standardului de viata prin realizarea unor servicii 

publice de calitate, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii si competivitatii produselor 

publice din domeniile de competenta. 

Scopul declarat al Stategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 este acela de a actiona pentru o 

imbunatatire continua a calitatii vietii atat pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare, in 

sensul continuarii masurilor prevazute in cadrul strategiei pentru perioada 2004-2008 si propunerii 

altora care sa se potriveasca actualei crize economice. 

Obiectivul general al strategiei este punerea in valoare a potentialului material si uman si folosirea 

resurselor existente si a identificarii altor resurse capabile sa produca o dezvoltare durabila si 

echilibrata a judetului, in sensul asigurarii unui mediu sanatos si coerent sub raport 

functional,economico-social si cultural, in conditiile pastrarii echilibrului fata de complexul de 

resurse al capitalului natural.  

Autoritatile publice locale, ONG-urile, cetatenii reprezinta acele structuri ale comunitatii care pot sa 

mobilize resursele locale existente si reorienta procesul de dezvoltare, stabilind obiective si 

prioritati de dezvoltare relevante necesitatilor si aspiratiilor locale. Acestea au insa nevoie in acest 

moment de un instrument care sa creeze puntea de legatura dintre politicile guvernamentale de 

dezvoltare si nevoile si dorintele comunitatilor locale. 

Strategia de dezvoltare durabila locala este atat un proces de planificare cat si un produs care 

promoveaza parteneriatul in randul diferitilor actori de pe plan local: administratia publica locala, 

sectorul privat, comunitatea locala. Parteneriatul are ca scop analizarea impreuna a problemelor 

legate de dezvoltare, de previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de 

dezvoltare, a proiectelor, precum si de implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora. 

Parteneriatele locale reprezinta in numeroase procese de dezvoltare comunitara elemente care 

contribuie in mod hotarator la atingerea obiectivelor propuse in cadrul strategiilor de dezvoltare 

locala.Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitara presupune parteneriatul intre 

actorii mai sus mentionati. Un rol aparte il are insa administratia publica locala, care participa atat 

in faza de elaborare dar si in cea de implementare a initiativelor de dezvoltare locala. 
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Cateva dintre responsabilitatile administratiei publice locale care ar sustine procesele dezvoltarii 

locale: identificarea de resurse si parteneri pentru dezvoltarea locala, responsabilitatea definirii 

strategiilor de dezvoltare locala, responsabilitatea unor programe de dezvoltare locala si corelarea 

lor cu programe si strategii de dezvoltare in plan national sau regional. 

Sectorul privat este cel care absoarbe cel mai important segment de forta de munca, de aceea 

crearea facilitatilor pentru investitori reprezinta o prioritate pentru judetul Braila. Luand in 

considerare povara pe care somajul o creeaza asupra bugetului national si presiunea sociala pe care 

o genereaza,s-a considerat ca solutia acestei probleme poate fi gasita prin sustinerea crearii si 

dezvoltarii de noi companii private capabile sa absoarba surplusul de forta de munca. 

Implicarea comunitatii- noile concepte de dezvolatre locala pun accent si subliniaza rolul pe 

care il au relatiile de incredere si asociativitatea la nivelul comunitatii. Participarea comunitatii 

implica valente multiple: educationale, politice, economice, organizationale. Fara realizarea unui 

larg parteneriat, in care sa fie implicate intraga comunitate locala, problemele identificate nu pot fi 

rezolvate in mod corect si durabil. 

Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2009 este rezultatul unui proces complex de analize, 

dezbateri si lucru in plen si in echipe mixte pe domenii de inters, care are la baza Planul National de 

Dezvoltare 2007-2013 si Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 al Regiunii Sud – Est si care 

respecta cerintele Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, Politicii de Coeziune a Uniunii 

Europene, Stategiei de la Lisabona si acquis-ului comunitar, avand urmatoarele etape: 

Procesul de culegere de date si informatii, in cadrul caruia au fost colectate : 

1. Date cantitative privind profilul judetului( teritorial, demografic, ocupational, institutional, 

servicii, etc) din diversele surse de la nivel judetean; 

2. Date calitative privind perceptia populatiei referitoare la problemele cu care se confrunta prin 

realizarea consultarii publice a strategiei . 

Datele obtinute au fost procesate si interpretate sub forma unui Studiu diagnostic privind situatia 

existenta si potentialul de dezvoltare in tabele si grafice reprezentative pentru o perioada cuprinsa in 

intervalul anilor 2004-2008. 

Procesul participativ de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 si de luare  

deciziei privind viitorul judetului prin care echipa de lucru a parcurs logica unui proces de 

planificare strategica: 

1. S-a pornit de la stabilirea unei intelegeri comune a situatie existente prin prisma studiului 

diagnostic privind situatia existenta si potentialul de dezvoltare a judetului. Au fost identificate si 

analizate problemele si oportunitatile; 89totodata au fost definite prin consens si au fost 

constientizate problemele majore prioritare si oportunitatile care pot fi fructificate pentru 

solutionarea acestor probleme; 

2. S-a definit situatia dorita in 2009 din care au rezultat urmatoarele domenii strategice de 

dezvoltare a judetului:dezvoltarea durabila a infrastructurii; conservarea, gestionarea si valorificarea 

resurselor 

naturale si antropice; competivitate economica si dezvoltare a economiei bazata pe cunoastere; 

sanatate publica; incluziune sociala, cresterea nivelului de trai; cresterea capacitatii administrative; 

cooperare internationala., aflate in concordanta cu datele si indicatorii definiti prin studiul 

diagnostic si cu perceptia populatiei privind problemele majore; 

3. S-au identificat caile si modalitatile care conduc la realizarea viitorului dorit pentru fiecare 

domeniu strategic, adica portofoliul de proiecte care rezolva problemele majore cu care se confrunta 

judetul Braila; 
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4. S-a creionat planul de implementare, definind prioritati, plan de actiuni pentru anul 2009, surse 

de finantare, valoare estimativa, perioada de implementare. 

Procesul de consultare publica a Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2009 a demarat la 

sfarsitul perioadei de strangere a datelor cantitative si formulare a analizei diagnostic, prin 

publicarea acesteia pe portalul judetului Braila si invitarea institutiilor direct interesate sa-si 

exprime parerea vis-avis de materialul prezentat prin eventuale completari si posibile corecturi, 

datele primite fundamentandu-le pe cele obtinute in cercetarea cantitativa.                  

 

 
 

DEMOGRAFIE 

Populaţia Regiunii Sud - Est era la data de 1 iulie 2014 de 2830430 persoane ceea ce reprezintă 

13,14% din populaţia României. În perioada 1990-2006, populaţia regiunii a înregistrat o scădere 

continuă, tendinţa păstrându-se în continuare. Toate judeţele regiunii au cunoscut scăderi ale 

populaţiei în perioada de analiză.  Cel mai puţin afecta de scăderea populaţiei a fost judeţul Vrancea 

în care scăderea a fost de 0,36% . 

DISTRIBUŢIA POPULATIEI 

Regiunea Sud-Est se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. 

Datele de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, arată că 4,8% din populaţia Regiunii 

Sud – Est o reprezintă  minorităţi etnice. Judeţul Brăila  are o sructură etnică diversificată 

DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ-IMPLICAŢII PENTRU IPT 

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

profesionale, apreciem următoarele: 

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

ani impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

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

şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

 Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate; 

 Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi nevoile 

locale; 

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

acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială; 

 Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor 

trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-

profesională a absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu 

agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora. 

 Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani 

din mediul rural faţă de  cea din mediul urban în toate judeţele regiunii ridică problema 
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adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente 

pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi formare 

profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a 

şcolilor va trebui să susţină valorizarea patrimoniului cultural specific şi a resurselor 

naturale din mediul rural. 

 Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, 

apreciem că va conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, 

învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin 

planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat; 

 Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce 

la o creşterea a nevoilor de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate 

pentru unităţile şcolar interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

 Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru 

asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice 

defavorizate, în special pentru populaţia rromă. 

 Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană , în 

condiţiile noului statut al României de stat membru al UE, are ca efecte, datorită migraţiei 

externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat în Regiunea 

Sud Est în industria construcţiilor navale şi în construcţii 

PROFILUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI 

Produsul intern brut(PIB) şi valoarea adăugată brută(VAB) 

Cu un PIB care reprezintă în anul 2006 11,17% din PIB naţional, Regiunea Sud - Est se situează pe 

locul 6, în timp ce, pe locuitor acest indicator se situează sub media naţională în toată perioada 

2000-2006.Produsului intern brut pe locuitor la nivel regional a scăzut în 2005 la 84,98% din 

produsul intern brut pe locuitor la nivel naţional.  

Ponderea mare a industriei (printre cele mai mari din UE) arată că există la nivel naţional şi regional 

un important potenţial în acest sector. Pe de altă parte, evoluţiile descrescătoare din ultimii ani ale 

ponderii acestui sector la formarea VAB regional, sugerează că evoluţiile viitoare sunt condiţionate 

de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi 

dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare adăugată mare. Este de aşteptat ca 

integrarea în UE să conducă în timp la creşterea ponderii serviciilor şi diminuarea ponderii 

agriculturii şi industriei la formarea VAB. 

Productivitatea muncii 

Productivitatea muncii pe persoană angajată la nivel naţional  calculată ca valoarea PIB (la 

paritatea puterii de cumpărare, PPC),înregistrează în perioada 2002-2008 o creştere continuă, 

ajungând în 2008 la 38,3% din media UE 27. Mai mult, calculele previzionale pentru 2007 şi 2008 

arată o diminuare în continuare a decalajului faţă de media europeană. 
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Tabelul 2.2.-Ponderea productivităţii muncii în România comparativ cu media UE 27 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE - 27  100 100 100 100 100 100 100 
(f) 

România   29.4 31.3 34.1 35 38,3 42,1 
(f)

 44,9 
(f)

 

(Sursa datelor: Eurostat) 

IMPLICAŢIILE PENTRU   DEZVOLTAREA INVĂŢĂMÂNTULUI 

 Rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat al tinerilor şi şomajul de 

lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în 

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 

absolvirea şcolii.  

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi 

şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – 

prioritate permanentă a managementului şcolar. 

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

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

ocupaţională accentuată de procesele de restructurarea economiei, nevoile de actualizare şi 

adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 

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

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

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

 adecvarea calificării cu locul de muncă 

 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

cale formală şi informală 

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

formare la distanţă, consultanţă, etc. 

 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 

decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 

calificare  

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere 

în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent 

pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale 

pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.  

 

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

 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 

 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate  
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 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din 

categorii defavorizate economic şi social 

 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile anticipate ale pieţei muncii 

corelată cu validarea periodică a datelor din studiile previzionale pe baza  datelor curente 

din surse oficiale şi administrative.  

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

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

- acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu; 

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

opta elevul în zonă; 

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

serviciilor; 

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

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

 

Tabel  2.3-Principalele  concluzii  din  analiza  IPT  din judeţul Brăila 

INDICATORI CONCLUZII, IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA IPT 

Indicatori de context specifici 

Contextul 

demografic si 

populatia scolara 

 

grupa de virsta 15-19 ani va scadea cu 25.8 % 

grupa de varsta 15-24 ani va scadea cu  cu 33%,  

dupa mediul de rezidenta al populatiei scolare structura este 

 53% in rural  

 47%  in urban  

Contextul 

european de politici 

în 

educaţie şi formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei 

de muncă şi promovarea şanselor egale pentru participare la piaţa muncii 

Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe de măsuri active 

pentru ocuparea forţei de muncă.  

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională:informaţii 

de bază pentru planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile 

educaţionale şi de formare, oportunităţi de angajare); acţiuni de 

îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu potenţial de 

angajare. 

Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii EFP VET: conform 

proiecţiilor, cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi 

pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de educaţie 

şi formare profesională. 

Contribuţiei ÎPT 

pentru 

îndeplinirea celor 3 

priorităţi 

din Strategia Europa 

2020 

pentru creştere 

inteligentă, 

durabilă şi inclusivă 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea 

muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea 

ofertei de educaţie şi formare profesională. 

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul 

Naţional al Calificărilor corelat cu EQF. 

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, 

profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale 

non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angajare în 

formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să 

asigure competenţe-cheie şi excelenţă. 

Contextul 

educaţional 

Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii 

moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor. 
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Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) 

şi al şcolii post-liceale. 

Modernizarea şi descongestionarea curriculumului. 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin 

implementarea şi diversificarea programelor în domeniu 

Contextual 

demografic 

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung 

trebuie să ţină cont implicaţiile severe ale scăderii demografice, 

îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică. 

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creşterea 

ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi oferte de formare 

profesională pentru adulţi 

Indicatori de intrare 

 Resurse umane in 

sistemul educaţional 

 

97% cadre  didactice calificate 

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic 

 trebuie să vizeze:competenţele metodice; actualizarea competenţelor de 

specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale 

din mediul economic; competenţe aferente noilor calificări cerute pe 

piaţa muncii. 

Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în învăţământ cauzate 

de reducerea previzionată pentru populaţia şcolară obligă la identificarea 

şi planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, 

reconversie profesională, şi măsuri compensatorii ca de ex. prevenirea 

abandonului şi oferte de formare profesională pentru adulţi etc.). 

Resurse materiale si 

conditii de invatare 

Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi local. 

Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, 

o planificare strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, 

aprobate de structurile parteneriale locale şi regionale 

Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru 

pregătirea de specialitate 

Înfiinţarea consorţiilor şcolare. 

Indicatori de proces 

Mecanisme 

decizionale si 

descentralizarea 

functionala in 

sistemul educaţional 

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 

partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a 

acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor. 

Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe termen 

lung în sistemul educaţional. 

Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli 

Asigurarea calitatii 

in sistemul 

educaţional 

Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor 

pentru noi calificări solicitate de piaţa muncii. 

Serviciile de 

orientare si 

consiliere 

Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi 

a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul 

de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi 

consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv 

a traseului de pregătire. 

Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de 

evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la 

fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe piaţa regională-

locala a forţei de muncă 

Indicatori de iesire 
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Rata neta de 

cuprindere in 

sistemul de educatie 

si formare 

profesionala 

Invatamant obligatoriu este de 85,5% in 2010 si se mentine la aceleasi 

valori in ultimii 5 ani 

Clasele IX-X este de 71,7%  in 2010 inregistrind o crestere de la 65,5% 

in 2003 

Invatamant secundar superior este de  68% in 2010 in crestere 

semnificativa de la 46,2% in 2003  

grupa de virsta 15-18 ani  2010 este de 52,7%  fata de 65,9% in 2005 

inregistrind o scadre  

scadere accentuata a ratei brute de cuprindere de sex feminin 

Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din grupele de 

vârstă 15-18, 19-23 şi cei proveniţi din mediul rural 

Gradul de 

cuprindere in 

invatamant (rata 

specifica de 

cuprindere scolara 

pe virste) 

 

se situează sub cele calculate la nivel naţional 

In anul  2010 gradul de cuprindere total -84,7% 

 Pe grupe de virsta 

 grupa 7-10 ani, 11-14 ani   95% 

 grupa 19-23 83% 

 grupa 15-18 77,6% 

 grupa 3-6 ani 74,8% 

Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare 

şi consiliere pentru categoriile expuse riscului 

 

Rata de absolvire, pe 

niveluri de educatie 

a) Pentru anul 2013  

IPT 42% mai mare ca cea a regiunii 39% si nationala 39% 

Invatamant liceal 42,6 % sub cea  a regiunii 51,6% si cea nationala 

59,5% 

Gimnaziu 86% la fel ca cea a regiunii si nationala 

 Pe medii de rezidenta 

93.1% in mediul urban  

83.4% in mediul rural 

Rata de succes 

b) Pentru anul 2013  

IPT 98,3% la fel ca cea a regiunii si nationala 98,2% 

Invatamant liceal 83,7 % sub cea  a regiunii 92,5% si cea nationala 92% 

Scoala Postliceala si de maistrii 98,9% apropiata de cea a regiunii 97,9% 

si nationala 97,7% 

Rata de tranzitie la 

urmatorul nivel de 

educatie 

2013-2014 rata de tranzitie la urmatorul nivel ISCED este mai mare  

la fete 96,7%  fata de total  elevi 96,4% o crestere a ratelor  de tranzitie  

a absolventilor de an de completare la liceu tehnologic 

de la 65.45% la 73.60% in anul 2010 – 2011 fata de anul 2009 – 2010. 

o scădere a ratelor  de tranzitie  a absolventilor de la clasele a-8-a la liceul 

tehnologic si SAM in anul 2010 – 2011 fata de 2009 – 2010 de l a 59.43% la 

56.90%; 

pentru IPT cea mai mare valoare a ratei de tranzitie se inregistreaza 

de la clasa a VIII la clasa  IX peste 90% in 2010 94,18% 

de la clasa  X la cala a XI rata scade datorilta lipsei obligativitatii de a 

continua studiile si este in jurul valorii 70% in 2010   76,15 % 

de la clasa a XI la cla a XII inregistreaza in ultimul an 2010-2011 o 

crestere la 84,61% fata de anii anteriori 

pentru ruta progresiva  se inregistreaza cea mai mica rata de tranzitie   

24,6% in  2010-2011 

Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie (rural, 

categorii dezavantajate), serviciile de orientare şi consiliere. 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul 
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nivel de calificare în perspectiva 2020 (rata abandonului şcolar timpuriu 

să nu depăşească 10%, şi cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie 

absolvenţi de învăţământ terţiar). 

Abandon scolar 

timpuriu UE 

Tinta de maxim 10%, până în 2010 

Media UE 14,4% în 2009. 

România 16,6% în 2009 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la nivel naţional 

(19% în 2006) este de aproape două ori mai mare decât ţinta UE 

(benchmark) care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de 

maxim 10%, până în 2020. 

Dezvoltarea  de programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii 

timpurii a sistemului educaţional. 

Procentul elevilor cu 

nivel scazut al 

competentelor de 

citire/lectura (PISA) 

 

pe scala generală Citire/Lectură 

România ocupă poziţia 49 din 65 de ţări 

Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea 

progresului individual. 

Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei 

din categorii defavorizate). 

Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie astfel încât 

ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit 

cel puţin învăţământul secundar inferior să fie apropiată de ponderea din 

UE 

Ponderea populatiei 

cu virste cuprinse 

intre 20-24 de ani 

care au absolvit cel 

putin invatamant 

secundar superior  

obiectivul fixat pentru 2010- 85%.  

 media UE 2009 - 78,3% 

Romania  78,3% 

 

Rata de participare 

in formare continua 

a populatiei adulte 

Se constată un decalaj considerabil fata de tinta 2010,  medie la nivel 

European cit si fata de  primele trei tari in 2009  

 tinta 2010 12,5% 

 media UE-27: 9,6%;  

 Damenarca 31%  

 Finlanda si Suedia 22% 

 Romania 1,5% 

Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor privind 

rata de participare la educaţia pe tot parcursul vieţii dintre 

România şi UE (participare de 1,5% în România faţă de 9,6% 

media UE). 

Indicatori de impact 

Evoluţia ponderii 

ÎPT la cl. IX, pe rute 

de pregătire (%) 

 

 

Numarul de elevi din IPT    este peste 50% din total 

Numarul de elevi din IPT a crescut de la 56,96% in 2002 pina la 

81,92% in 2004-2005 

Numarul de elevi din IPT a scazut din 2004-2005 de la 81,92% la 

61,62% in 2010-2011 

Analiza ofertei 

curente 

 

Pe filiere se constata ca : 

filiera tehnologica a realizat o ponderea de 61,9% peste cea prognozata 

in PLAI 55%,  

pe profile se constata ca 

profilul tehnic a realizat o pondere de 53,2 % apropiata de  tinta PLAI 

54 %  

profilul servicii a realizat o pondere de 29,8%  mai mare fata de tinta 
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PLAI  24 %  

profilul resurse naturate a realizat o pondere de 16,9% mai mica fata 

de tinta PLAI  22%  

pe domenii se constata ca 

domeniul constructii  a realizat o pondere de  7% fata de 10% tinta 

PLAI 

domeniul mecanica  a realizat o pondere de  15,9% fata de 21% tinta 

PLAI 

domeniul electronică automatizăria realizat o pondere de  7,8% fata 

de 1,0% tinta PLAI 

domeniul electrica realizat o pondere de  6,9% fata de 2,0% tinta PLAI 

domeniul industrie textilă şi pielăriea realizat o pondere de  12,1% 

fata de 10,0% tinta PLAI 

domeniul economic a realizat o pondere de  13,5% fata de 5% tinta 

PLAI 

domeniul agriculturăa realizat o pondere de  8% fata de 12% tinta 

PLAI 

Oferta scolilor din 

IPT pentru 

formarea adultilor 

În judeţ aproximativ 50% din unităţile şcolare IPT, nivel 3 sunt antrenate 

în formarea adulţilor, derulând  54 de programe acreditate de CNFPA. 

Masuri de initiere si dezvoltare de cursuri FPC prin acesare de fonduri 

pentru a motiva participantii 

Masuri de utilizare eficienta a resurselor in unitati scolare care se 

confrunta cu diminuarea numarului de elvi si scaderea acoperii spatiilor 

si resurselor 

Retele scolare 

in judeţ au fost delimitate 8 zone teritoriale,pentru fiecare este constituita 

cite o retea cu mai multe unităţi şcolare alocate relevante din punct de 

vedere al calităţii formării profesionale iniţiale (existenţa resurselor, 

parteneriatul cu agenţi economici, gradul de atractivitate al şcolii pentru 

absolvenţii de gimnaziu).  

Masuri de activare a retelelor si dezvoltare a acestora 

Situatia 

parteneriatului cu 

intreprinderile 

Fiecare unitate scolara are incheiate acorduri de parteneriat in vederea 

efectuarii instruirii practice 

Unitatile scolare din mediul rural se confrunta cu dificultati privind 

partenerii in localitate . 

Masuri de colaborare intre scoli si agentii economici pentru ai aduce pe 

acestia mai aproape de problematica IPT, implicarea agentilor economici 

in elaborarea CDL, instruirea practica 

Impactul sistemului 

de 

învăţământ 

profesional şi tehnic 

asupra ratei şomajului 

 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6 luni 

de la absolvire, pe 

niveluri de educaţie 

 

Gradul de utilizare a 

competenţelor 

dobândite de 

absolvenţi la locul de 

muncă 

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii. 

Programe de consiliere şi orientare. 

Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor prin: 

• colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării 

bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de 

educaţie şi formare profesională. 

Realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru 

monitorizarea inserţiei absolvenţilor 

Monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin 

parteneriatul AJOFM – ISJ si accesare de fonduri 

Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând 

inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte 

informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare 

profesională: 

sondaje proprii efectuate direct de către şcoli 
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sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel local 

/ regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii specializate 

Analiza Ofertei Şcolilor IPT 

Evoluţia planurilor de 

şcolarizare 

 

Analiza ofertei 

curente 

Ţinte pe termen 

mediu pe domenii de 

pregătire 

Oferta şcolilor din 

ÎPT pentru formarea 

dulţilor 

Reţele şcolare 

Parteneriatul cu 

întreprinderile 

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea 

adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi calificări 

în perspective 2020. 

Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu. 

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei 

de calificări pentru care poate opta elevul în zonă. 

Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în 

creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor. 

Înfiinţarea de noi reţele şcolare şi dezvoltarea reţelelor şcolare 

existente. 

O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din 

domeniu în cadrul parteneriatelor. 

 

II .2. Analiza mediului intern 

Așezare Comuna Măxineni 

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu județul 

Galați), la vărsarea Buzăului în acesta. Este traversată de șoseaua DN23 care leagă orașele Brăila și 

Focșani. În satul Latinu, din această șosea se ramifică șoseaua județeană DJ202B, care merge pe 

malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către Scorțaru Nou, și mai departe spre sud către Gemenele. 

Demografie 

Componența etnică a comunei Măxineni 

     Români (93.32%) 

     Romi (1.29%) 

     Necunoscută (4.89%) 

     Altă etnie (0.48%) 

Componența confesională a comunei Măxineni 

     Ortodocși (92.87%) 

     Penticostali (1.51%) 

     Necunoscută (4.92%) 

     Altă religie (0.69%) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN23
https://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Foc%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Scor%C8%9Baru_Nou,_Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gemenele,_Br%C4%83ila
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Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Măxineni se ridică la 3.310 locuitori, 

în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.764 de locuitori.
[2]

 

Majoritatea locuitorilor sunt români (93,32%), cu o minoritate de romi (1,3%). 

Pentru 4,89% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
[3]

 Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,87%), cu o minoritate de penticostali 

(1,51%). Pentru 4,92% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
[4]

 

Istoric 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Marginea de Jos a județului Râmnicu 

Sărat și avea în componență doar satul de reședință, cu 1393 de locuitori. În comună funcționau o 

moară cu aburi și o școală mixtă cu 90 de elevi, fondată în 1878. Singura biserică din comună era 

cea de la mănăstirea Măxineni, construită de domnitorul Țării Românești Matei Basarab în 1638 și 

întreținută în acel moment de Eforia Spitalelor Civile. În acea perioadă, pe actualul teritoriu al 

comunei, funcționau și comuna Corbu (în aceeași plasă), și comuna Latinu, în plasa Vădeni din 

județul Brăila. Comuna Corbu avea în componență cătunele Corbu și Chioveanu, cu o populație de 

1540 de locuitori. Aici funcționau o biserică zidită în 1868 de locuitori și o școală mixtă cu 73 de 

elevi (dintre care 9 fete), deschisă în 1870.
[6]

 Comuna Latinu avea în componență satele Latinu 

Vechi (înființat în 1836) și Latinu Nou (unde s-au mutat în 1861 locuitori din Latinu Vechi în urma 

inundațiilor produse de râul Buzău), având în total 601 locuitori. În comuna Latinu funcționa o 

biserică datând din 1865 și o școală mixtă cu 26 de elevi.În 1925, comuna Măxineni avea 1259 de 

locuitori, iar comuna Corbu — 1065; ambele făceau parte din plasa Măicănești a județului Rm. 

Sărat.
[8][9]

 Comuna Latinu avea în componență satele Gurgueți, Latinu Nou, Latinu Vechi, Oancea 

și Voinești, cu 652 de locuitori; ea făcea parte din plasa Silistraru a județului Brăila.În 1950, 

comunele Măxineni și Corbu au fost arondate raionului Măicănești din regiunea Putna și apoi (după 

1952) din regiunea Galați. În 1956, ele au trecut la raionul Brăila din regiunea Galați, raion din care 

făcea parte din 1950 comuna Latinu. În 1968, comunele Latinu și Corbu au fost desființate, iar 

satele Corbu Nou, Corbu Vechi, Latinu și Voinești, care le compuneau, au fost transferate comunei 

Măxineni. 

Monumente istorice 

În comuna Măxineni se află ruinele bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul‖ a fostei 

mănăstiri Măxineni, clasificată drept monument de arhitectură de interes național. Biserica se afla 

pe malul Siretului, la 9 km nord-nord-est de satul Măxineni și a fost construită în anii 1636–1637 și 

refăcută în 1859. 

În rest, în comuna Măxineni există alte două obiective incluse în lista monumentelor istorice din 

județul Brăila ca monumente istorice de interes local. Unul este clasificat ca monument de 

arhitectură, ansamblul de arhitectură populară din satul Corbu Vechi, delimitat de perimetrul caselor 

lui Nicolae Chirpac, Ion Dănilă și Virgil Sandu. Celălalt este clasificat ca sit arheologic, aflat la 

500 m de gura de vărsare a Buzăului, lângă satul Voinești. Situl cuprinde o așezare și o necropolă 

datând din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. 

Repere istorice: 

Conform scriptelor, şcoala din Măxineni a fost înfinţată în anul 1878, în vechea vatră a satului 

Măxineni. iniţial, a funcţionat ca şcoală primară, apoi ca şcoală generală de şapte ani, devenind, mai 

târziu, în anul 1963, Liceul „Matei Basarab". iniţial, a funcţionat ca liceu teoretic cu profil real, 

prima promoţie constând în două clase a câte 44 de elevi, fiecare. In anul 1976 liceul devine unitate 

şcolară cu învăţământ obigatoriu de 10 ani. In anul 1989 se reînfiinţează liceul, având doar o 

singură clasă care a mers în lichidare până în anul 1992 iar în perioada 1992-1995 a funcţionat cu 

regim de şcoală generală, având şi o clasă de mecanizatori. In anul 1995 se reînfiinţează liceul cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-kia.hu-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-insse_2011_nat-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-insse_2011_rel-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_M%C4%83xineni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Basarab
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-6
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83xineni,_Br%C4%83ila#cite_note-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gurguie%C8%9Bi,_Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oancea,_Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Putna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_M%C4%83xineni
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_M%C4%83xineni
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila
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profil de piscicultura pe baza a 180 de declaraţii ale locuitorilor din comunele şi satele învecinate. 

In prezent, funcţionează cu patru clase s primare, patru clase gimnaziale, o clasă de liceu rată 

directă, o clasă de liceu rată progresivă, două clase de liceu frecvenţă redusă, două clase de arte şi 

meserii şi o clasă an complementar. Liceul dispune de cabinete de biologie, informatică, geografie, 

chimie, literatură, echipate modern, conform standardelor. Liceul din Măxineni are în structura sa 

grădiniţa Măxineni, şcoala cu clasele I-VIII Latinu şi grădiniţa Latinu. 

Şcoala cu clasele I-VIII "Timotei Petride" funcţionează în satul Latinu. în dicţionarul geografic 

relativ se precizează că între sate, fiind tină şi noroi, oamenii au numit localitatea „Letinu" de unde 

actuala denumire. Şcoala din Latinu s-a înfiinţat în anul 1863 iar cursurile erau predate de către 

logofătul Ene Cristescu. în anul 1882 s-a numit învăţător titular, era şcoală de adulţi şi avea o 

grădiniţă şcolară bine plantată. Comuna a fost complet distrasă de război, nici biserica nici şcoala, 

nici primăria, nicio casă nu a rămas în picioare. Şcoala s-a reconstruit iar în anul 1920, s-a mai 

adăugat un corp de clădire. în anul 2002 şcoala a intrat într-un program de reabilitare al şcolilor din 

mediul rural prin Banca Mondială, făcându-se o investiţie de 180.000 lei, din care 9.000 de la 

fondul local. Şcoala fost dotată cu mobilier modern, s-a consolidat întreaga clădire, s-au refăcut 

cinci săli de clasă din cele şapte existente. Actualmente, şcoala cu clasele I-VUI Latinu are un 

efectiv de 94 de elevi şi 10 cadre didactice. La propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în 

data de 6 iunie 2003, şcolii i s-a atribuit numele profesorului Timotei Petride, fiul preotului Sava 

Petride care a reconstruit biserica din Latinu. 

Grădiniţa din satul Latinu funcţionează în clădirea fostului dispensar veterinar care a fost preluată 

de Primăria Măxineni. Clădirea a fost construită în anul 1952. 

Măria Simizeanu, în anul 1935 a finanţat construirea şcolii din Corbu. 

PREDAREA ŞI INVATAREA 

Calitatea predarii reprezinta factorul principal care detremina cat de eficient invaţă elevii, atitudinea 

pe care acestia si-o formeaza pentru invatare şi rezultatele pe care le obtin. 

In acest context, asigurarea calitatii educatiei trebuie să confirme tuturor factorilor interesati 

valoarea şi insemnatatea experientelor de invatare ale elevilor. 

Cadrele didactice detin cunostinte, competente şi cunostinte practice actualizate la un nivel care să 

asigure un proces efectiv de predare, instruire practica şi evaluare. 

Majoritatea profesorilor deovedesc o buna cunoastrere a curriculumului şi isi stabilesc strategiile de 

predare-invatare în functie de standardele de pregatire profesionala, specific fiecarui colectiv de 

elevi de programul acestora. Activitatille desfasurate sunt adecvate tuturor elevilor, indiferent de 

mediul cultural din care provin de varsta, sau abilitati.  

Intreaga activitate din scoala se desfasoara intr-un climat de respect şi buna comunicare. 

Remarcam o serie de aspecte ce trebuie avute în vedere pentru imbunatatirea predarii-invatarii: 

Imbunatatirea managementului timpului aplicat orei de predare invatare; 

Diversificarea strategiei de predare- invatare pentru a raspunde stilurilor de invatare a elevilor; 

Calitatea instruirii practice existente la nivelul furnizorilor de practica; 

Monitorizarea sistematica a progreselor sistematice realizate de elevi nu se gaseste la toate cadrele 

didactice. 

Pe baza constatarilor facute s-au formulat o serie de tinte care vizeaza diversificarea ofertei 

optionale în special pentru clasele a VIII a în vederea intampinarii competentelor profesionalizate; o 

monitorizare a progresului scolar la toate specialitatile şi disciplinele de studii de catre fiecare cadru 

didactic dar şi la nivel de scoala; formarea cadrelor didactice în special a specialistilor pe 

problematica centrarii predarii-invatarii pe elevi. 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. 
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Echipele au evaluat activitatea și rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind 

un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

Puncte tari: 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încât profesorii pot să-

 proiectarea lecţiilor ); 

 85% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

 toţi profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor și a împiedica

 discriminarea(dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 

 testeloriniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 

 catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării 

 înproporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de

 asistențe la lecţie). 

 Rezultate bune la examenele de absolvire a  fiecarui nivel al şcolii (sursă: statisticileşcolii); 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor  didactice,

 participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii și judeţului 

 (sursă:portofoliile profesorilor); 

 Disponibilitatea profesorilor privind formarea profesională în vederea asigurării 

 mobilităţii(sursă: portofoliile profesorilor); 

Puncte slabe: 

 Dificultatea de a realiza programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din 

cauzaorarului deja încărcat al acestora; 

 Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după 

nevoilefiecăruia; 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea 

calităţii; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor,abilităţilor și gradului de motivare a fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici; 

 Adaptarea curriculară; 

 Creşterea numărului de cadre didactice careaplică metode moderne de învățare; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare-învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii și orientării şcolare și profesionale pentru a determina 

creştereamotivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială mai bună. 

Oportunităţi 

 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelui agricol deficitar; 

 gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învãţãmânt; 

 dezvoltarea economico-socială a localităţii; 

 dezvoltarea capacităţii de cooperare cu agentii economici etc.; 

 pregătirea profesorilor pentru utilizarea calculatorului prin cursuri post-universitare. 
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Amenințări  

 creşterea costurilor (directe și indirecte) necesare unei educaţii de calitate; 

 posibilităţi limitate pentru stimularea materială a elevilor cu performanţe; 

 lipsa specializării în psihopedagogia specială; 

 materiale audio-vizualeinsuficiente; 

 scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii; 

 interesul scăzut manifestat de unii părinţi faţã de şcoalã; 

 migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate. 

 
II.2.4. RESURSE UMANE  

 Strategia privind selectia, recrutarea şi formarea cadrelor didactice a avut în vedere nevoile 

interne ale scolii diferentiate de diversitatea profilelor şi specializarilor, de efectivele de elevi. 

Aceste elemente au determinat, în timp, o serie de modificari în numarul cadrelor didactice, 

structura acestora, nivelul de pregatire şi formare. Analiza acestor aspecte releva o dinamica 

pozitiva, o imbunatatire a unor raporturi dintre diferite categorii profesionale, dar şi existenta unor 

probleme legate de continuitate, stabilitate, nivel de pregatire psihopedagogica.  

                       Tabel  2.4-Structura personalului scolii 2015-2020: 

Total 

Total 2015-2016 

din care: 

Total 2016-2017 

din care: 

Total 2017-2018 

din care: 

Total 2018-2019 

din care: 

Didactic 
did.  

aux. 
nedid. didactic 

did.  

Aux. 
nedid. didactic 

did. 

 aux. 
nedid. didactic 

did. 

 aux. 
nedid. 

 41 2 10 41 2 10 46 2 10 32 2 11 

 

Total 

Total 2019-2020 

din care: 

Didactic 
did.  

aux. 
nedid. 

 41 2 10 

 

Din anul şcolar 2015-2016, structura personalului didactic al şcolii a suferit modificari, astfel incat 

in anul scolar curent aceasta structura este constituita din 32 profesori,, 5 educatori si 8 invatatori, 

personalul didactic auxiliar este insuficient pentru volumul sarcinilor ce revin la secretariat, 2 

persoane, iar personalul nedidactic, 11 persoane, toate angajate pe perioada nederminata, ca urmare 

a sustinerii concursului pentru post. Valoarea colectivului didactic a fost asigurată de îmbinarea 

experienţei şi tactului profesorilor aflaţi la a doua tinereţe cu elanul şi îndrăzneala celor mai tineri. 

Pregătirea umanistă socială şi ştiinţifică de bază este asigurată de un număr de 32 de profesori de 

diferite specialităţi,dintre care 2  au norma de baza la alte unitati scolare. Pregătirea de specialitate 

tehnologică şi profesională, cat si instruirea practică este asigurată de 2 ingineri si de personalul de 

la agenţii economici. 

Grade didactice: 

- Cadre didactice cu examen de definitivat: 6                                            Debutanţi 4 

- Cadre didactice cu gradul didactic al II-lea: 7 

- Cadre didactice cu gradul didactic I: 14 

Cadre didactice cu doctorat: 1  

Situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar calificat este următoarea: 
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> Contabil - 1 
> Secretar - 1 

Liceul Tehnologic"Matei Basarab" este încadrat cu personal nedidactic calificat, după cum 
urmează: 

> Muncitori / Fochist - 3 
> îngrijitori - 7 
> Paznici - 1 

Tabel 2.5-Distributia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

An scolar 

Numar personal didactic calificat 

Cu 

doctorat 

Cu 

Gradul I 

Cu 

Gradul II 

Cu 

definitivat 

Fara 

definitivat 
Necalificat 

2014/2015 1 10 5 12 10 3 

2015/2016 1 11 6 12 14 2 

2016/2017 1 15 2 10 11 3 

2017/2018 1 16 8 8 10 3 

2018/2019 1 15 6 8 5 2 

2019/2020 1 14 7 6 4 1 

 

Populaţia şcolară: 

Anual, şcolarizăm în medie 400 de elevi, repartizaţi pe patru niveluri educaţionale: liceu 

tehnologic, gimnaziu, şcoală primara si preşcolari (grădiniţa). In anul şcolar 2019-2020 sunt înscrişi 

elevi repartizaţi în 31   de clase astfel: 

• Liceu tehnologic - 4 clase cu calificările: tehnician în analiza produselor alimentare si 

tehnician în industria textile - pielărie. 

• Gimnaziu -10 clase. 

• Scoală primara - 8 clase. 

• Preşcolari - 5 grupe. 

Resurse umane: 

• Personalul didactic al şcolii este format din 32 persoane, personalul didactic auxiliar, 2 

persoane, iar personalul nedidactic, 10 persoane. Colectivul didactic valoros îmbină experienţa şi 

tactul profesorilor aflaţi la a doua tinereţe cu elanul şi îndrăzneala celor mai tineri. Pregătirea 

umanistă socială şi ştiinţifică de bază este asigurată de un număr de 32 de profesori de diferite 

specialităţi. Pregătirea de specialitate tehnologică şi profesională este asigurată de 2 ingineri. 

Concluzii: 

- colectivul didactic se diferentiază prin diversitatea specializărilor, predominând cadrele 

didactice specialisti, cu studii superioare şi o dinamică a profesiunilor în functie de 

evolutia efectivelor de elevi. 

- numărul de cadre didactice participante la diferite forme de perfectionare; 

- crestere a personalului nedidactic; 

- crestere a personalului cu norma de bază; 

Se impun imbunătătiri: 

- mentinerea si cresterea numărului de cadre didactice cu norma de bază in unitatea 

şcolară. 

- formarea a cadrelor didactice in domenii solicitate de fiecare sau impuse de planurile 

remediale 
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Resurse materiale: 

• Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-

materiale la standarde europene: 30 săli de clasă şi cabinete, bibliotecă, sală de sport, calculatoare 

conectate la Internet. Toate sălile dispun de mobilier nou, modulat şi echipamente didactice 

moderne. 

 
 
 

Tabel 2.6-Informatii privind spatiile scolare 

Nr. 

crt. 
Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp) 

1- Sali de clasa / grupa 25/5 308 

2. Cabinete 3 50 

3. Laboratoare 4 109 

 

 Unitatea functioneaza cu un numar de 1 schimburi, durata orei de curs/ activitatilor didactice 

fiind de 50 de minute, iar pauzele/ activitatilor recreative fiind de 10 minute. 

 

Tabel 2.7-Informatii privind spatiile auxiliare 

Nr. 

crt. 
Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp) 

1. Biblioteca scolara/centru de informare 

si documentare 

1/1 20/35 

6. Spatii sanitare 10 200 

7. Spatii depozitare material didactic 3 58 

 

Tabel 2.8-Informatii privind spatiile administrative 

Nr. 

crt. 
Tipul de spatiu Numar spatii Suprafata (mp) 

1. Secretariat 1 14 

2. Spatiu destinat echipei manageriale 2 12 

3. Contabilitate 1 9 

 

In ultimii trei ani scolari s-au constatat urmatoarele: 

 reamenajarea şi realizarea de noi spatii scolare specializate; 

 dotarea tuturor spatiilor cu echipamente tehnice de predare (sisteme de calcul, 

videoproiectoare, LCD TV) si materiale didactice auxiliare; 

Aspecte care trebuie imbunatatite: 

 continuarea modernizarii bazei materiale 

Resurse financiare: 

• Finanţarea activităţii este realizată de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare 

(sponsorizări; finanţări din proiecte în cadrul unor programe) 
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II. 2. 6.Raportul venituri/cheltuieli pentru urmatorii ani:  

2014-2015; 2015-2016;2017-2018;2018 - 2019 

Tabel 2.9-Raportul venituri/cheltuieli 

An 

scolar 

2014-2015 
2015-2016 

2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

Venituri 

Buget:local/stat 

2657000 2096000 2782000 3365500  

Cheltuieli 2597000 2090000 2724816 3310915  

 

 
Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturile susţinute 

pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli.  

Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal:  

1. Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat;  

2. Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare;  

3. Atragerea de fonduri din proiecte.  

II.2.7. Calificari şi curriculum 

Oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Matei Basarab"cuprinde, în anul şcolar 2019 - 

2020, 4 niveluri educaţionale dupa cum urmează: 

- structura Corbu Nou - o grupa de preşcolari, doua clase gimnaziu; 

- structura Corbu Vechi - o grupa preşcolari, o clasa primar; 

- structura Latinu - o grupa preşcolari, doua clase primar,  

- Maxineni - doua grupe preşcolari, cinci clase primar, patru clase gimnaziu, patru clase de 

liceu (2 clase Resurse Naturale si Protecţia Mediului/tehnician in analiza produselor alimentare si 2 

clase tehnician in industria Pielărie/Textila). 

A fost elaborată în concordanţă cu nevoile de calificare şi evoluţiile pieţei muncii identificate 

prin PRAI (Planul Regional de Acţiune pentru învăţământul Profesional şi Tehnic) şi PLAI (Planul 

Local de Acţiune pentru învăţământul Profesional şi Tehnic). 

In cadrul fiecărui nivel educaţional se oferă calificări specifice domeniilor de pregătire. 

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional 

şi fiecărui nivel de studiu şi curriculum de dezvoltare locală. Curriculumul în dezvoltare locala 

constituie oferta curriculară specifică fiecărei unităţi de învăţământ, menită a facilita adecvarea 

rezultatelor învăţării la nevoile locale ale pieţei forţei de muncă. Prin aceasta ofertă curriculară, se 

asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul tehnologic oferit de 

întreprinderile de la nivel local, formarea în totalitate a competenţelor descrise în Standardele de 

pregătire profesionala. Modulele de CDL sunt elaborate la nivelul unităţii de învăţământ în 

colaborare cu întreprinderile partenere ale scolii. La nivelul unităţii de învăţământ, CDL este avizat 

de responsabilul ariei curriculare Tehnologii si Consiliul de administraţie al scolii. CDL se 

înaintează spre avizare Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social si spre aprobare 

Inspectoratului şcolar judeţean. 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2019 - 2020 a fost promovată în rândul elevilor de 

gimnaziu din judeţul Brăila. Formele şi mijloacele de promovare utilizate au fost: panoul cu oferta 
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şcolii, pliant de prezentare a şcolii, prezentare in cadrul Târgului de oferte educaţionale, organizat 

de Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

In fiecare an şcolar planul de şcolarizare se realizează în totalitate. 

Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; CDL 

adaptat la cerinţele agenţilor economici; 

Integrarea unor instrumente moderne in educaţia elevilor ca rezultate ale cursurilor de formare 

parcurse de către cadrele didactice, fapt ce permite dezvoltarea de competente; Pentru fiecare nivel 

de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, Standarde de pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare, manuale, materiale de 

învăţare etc.). 

Furnizor de formare profesională continuă autorizat pentru 2 calificări din domeniile Pielărie si 

Textile si Industrie alimentară; 

Desfăşurarea instruirii practice a elevilor claselor IX-XII, la agenţii economici. 

PUNCTE SLABE 

 Număr mic de programe europene; 

 Absolvenţii profilului tehnician in industria Pielărie/Textila sunt angajaţi ca 

muncitori necalificati la agentul economic din Maxineni SC M&G SRL, 

specializat pe producţia de încălţăminte. 

Curriculum pentru invatamantul profesional şi tehnic la majoritatea domeniilor şi 

calificarilor a fost mereu adaptat cerintelor europene, accentul cazand pe disciplinele tehnologice 

fata de cele de cultura generala. Disicplinele de cultura generala au ca finalitati asigurarea 

capacitatii de analiza şi interpretare a unor fenomene sociale şi cultural manifestate pe plan national, 

european şi mondial, precum şi educarea abilitatilor cheie (de comunicare, matematicii, 

antreprenoriale şi de orientare profesionala). 

Competentele de profesionalizare de nivel 3+, sunt bine reprezentate în planul de invatamnt şi 

raportul dintre notiunile teoretice şi instruire practica s-au modificat mereu în favoarea activitatilor 

practice. 

Curriculum se desfasoara intr-o structura modulara, semestriala sau anuala. 
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       Tabel 2.10-Curriculum-uri si planuri de invatamant aprobate prin ordin de ministru: 

Filiera tehnologica 

Profil 

Tehnic Resurse naturale si protectia mediului 

Domeniul: Industrie textila si pielarie  

Calificarea: Tehnician in industria pielariei 

Domeniul: Industrie alimentara  

Calificarea: Tehnician analize produse alimentare  

Standarde  Curriculum  Auxiliare  Standarde  Curriculum  Auxiliare  

a IX-a  

Anexa nr. 4 
4121/13.06.2016 

      a IX-a  
Anexa nr. 3 

   4457/ 

05.07.2016 

     a XI-a 
Anexa nr.2 

    3172 / 

30.01.2006 

-Constructia tiparelor pentru articole de 

marochinarie 

-Constructia tiparelor pentru 
incaltaminte 
-Proces de producţie in Confecţii 

-Tehnici de măsurare Şi Control 

-Construirea tiparelor şi a şabloanelor 

pentru produse de îmbrăcăminte 

-Materii prime textile,produse textile si 

materiale auxiliare din textile pielarie 

Sanatatea si securitatea in munca 

 

          Nivel 3 

Varianta revizuită  

2005 

Anexa nr. 1 la OMEdC 

nr. 3171 din  

30.01.2006 

Tehnician  în morărit, 

panificaţie şi produse 

făinoase- Nivelul 3 

2007Anexa nr.2 la 

OMEdC 

Tehnician în industria 

alimentară 

fermentativă şi  în 

prelucrarea legumelor 

şi fructelor- Nivelul 3 

2007Anexa nr.2 la 

OMEdC 

Tehnician  în industria 

alimentară extractivă-

Nivelul 3  

2007Anexa nr.2 la 

OMEdC nr.1847 din 

29.08.2007 

a XII-a    

Varianta revizuită 

2005 

Anexa nr. 2 la 

OMEdC nr. 

3172/30.01.2006 

           a X-a 

2010 

Anexa nr. 2 la 

OMEdC nr. 

4463/12.07.2010 

 

 

Determinarea  falsificărilor  

produseloralimentare  

prin  analize de  laborator-

XII 

Martie 2009 

 RO 2006/018-

147.04.01.02.01.03.01 

Tehnologii  specifice  de 

obţinere  a  produselor  de 

morărit  şi  panificaţie -X 

               2006 

 RO 2003/005 – 

 551. 05.01- 02 

Procese  tehnologice în 

industria alimentară-X  

2006RO 2003/005 –  

551. 05.01- 02 

Lucrator în industria 

alimentara fermentativa-

Obtinerea vinului  

Auxiliar curricular pentru 

elevii cu cerinte educ. 

speciale a-x-a 
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2005 RO 2002/000-

586.05.01.02.01.01 

Fabricarea produselor 

lactate acide-X 

2005RO 2002/000-

586.05.01.02.01.01 

Fabricarea  preparatelor 

din carne-XII 

Noiembrie 2008 

RO 2005/017-

553.04.01.02.04.01.03 

Tehnica analizelor de 

laborator-XII 

Noiembrie 2008 

RO 2005/017-

553.04.01.02.04.01.03 

Procese  tehnologice în 

industria alimentară-X 

2006RO 2003/005 –  

551. 05.01- 02 
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Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate si activităţi de cooperare europeană (2014 - 

2019): 

• Programul JUNIOR ACHIEVEMENT. 

• Proiect e-Twinning "Happy faces" * 

• Proiect educaţional Sindromul CYBERHONDRIA 

• Proiect educaţional Meseria, brăţara de aur 

• Proiect naţional Istoria văzuta prin ochii cititorilor romani 

• Parteneriat educaţional Sa cunoaştem istoria romanilor 

• Proiect naţional Astăzi voluntary, mâine cetăţean European active 

• Proiect European Tineretul din România in mişcare 

• Proiect European Voluntar pentru natura 

• Programul mondial Eco-schools, Campania de acţiune a voluntarilor CCDG 

• Proiect educaţional Privire in interculturalitate, exemple de buna practica 

• Proiect Un viitor pentru fiecare 

• Proiect naţional Cand cuvintele mor, se naşte violenta 

• Proiect educaţional Pronatura 

• Proiect educaţional Scoală părinţilor 

• Proiect educaţional Mici talente ... viitoare mici vedete 

• Parteneriat educaţional Strada ... un pericol pentru pietoni? 

• Parteneriat educaţional Natura - prietena mea 

• Parteneriat educaţional Dincolo de aparente e prietenia noastră 

• Parteneriat educaţional împreuna pentru copiii nostrii 

• Parteneriat educaţional Educaţie si comunicare prin sport 

• Parteneriat educaţional Sănătatea bunul meu cel mai de pret 

• Proiect internaţional Proiect DIA - Rural 

• Parteneriat educaţional Si natura are grai 

• Proiect naţional Exemple de bune practice in elaborarea de CDS 

• Proiect naţional Scoli pentru un viitor verde 

• Proiect internaţional Learning about forest 

• Parteneriat educaţional O noua fila un nou inceput 

• Parteneriat educaţional Forme si culori 

• Proiect naţional SED Nova Non Nove 

Proiect granturi Alchimia Gustului - Idei in tara lui Andrei, PETROM 

Facilităţi oferite elevilor: 

Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate, le oferim elevilor noştri o serie de facilităţi printre 

care: revista şcolii, consiliul elevilor care realizează o legătura între elevi şi profesori, competiţii 

sportive, excursii, baluri şi seri distractive. 

 

II.2.8. Dinamica scolara si rezultatele elevilor 

Numarul elevilor conform SIIIR este in descrestere, ceea ce se rasfrange asupra retentiei 

scolare, dupa cum este reprezentat in graficele 2.1 si 2.2. 



45 
 

 

Figura2.1-Dinamica populatiei scolare în perioada 2010-2016 

 

                                     Figura2.2-Retentia scolara pe perioada 2012-2016 

II.8.Rata promovabilitatii scolii in perioada 2012-2016 

Promovabilitatea acest indicator al performantei scolare evidentiaza un nivel ridicat de pregatire 

profesionala a elevilor şi progresul scolar. Cadrele didactice realizeaza o pregatire în specialitate cu 

rezultate calitative mult mai insemnate decat s-ar fi asteptat, avand în vedere performantele 

anterioare ale elevilor. 
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                            Figura2.3-Rata de promovabilitate 2012-2017 

Analizand datele de mai sus se constata urmatoarele: 

 promovabilitate ridicata pe ani de studii  

 diminuarea pierderilor scolare; 

Gradul de promovabilitate releva o imagine clara asupra pregatirii elevilor ce se mentine pe 

perioada celor trei ani analizati, indiferent de efective şi dinamica scolara. 

II.8.Situatia rezultatelor la absolvirea de ciclu in perioada 2014-2019 

 

                                    Tabel 2.11-Promovabilitate clasa a VIII-a 

Anul scolar Inscrisi  prezentati promovati % 

2014-2015 35 35 32 91 

2015-2016 20 20 18 91 

2016-2017 19 18 18 91 

2017-2018 26 22 18 78 

2018 -2019 20 20 14 70 

 

                                            Tabel 2.12-Promovabilitate clasa a XII-a 

Anul scolar Inscrisi  prezentati promovati % 

2014-2015 15 15 9 60 

2015-2016 23 10 6 60 

2016-2017 20 7 2 28 

2017-2018 14 9 2 25 

2018 - 2019 24 15 7 46 

 

 



47 
 

II.8.Analiza insertiei socio – profesionale in perioada 2014-2019 

INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ŞCOLII 

Pentru a cunoaşte inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor am utilizat evidenţele din procedura de 
monitorizare aplicată de şcoală (ex: chestionare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, 
rezultatele din ancheta realizată de diriginţi). 

PUNCTE TARI: 

• rezultate bune ale elevilor şcolii în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, la nivel 
judeţean şi naţional, în ultimii trei ani; 

• implicarea elevilor în programe şi activităţi extracurriculare; 
• promovabilitatea elevilor la examenul de evaluare naţionala a crescut in ultimii patru ani; 
• peste 80% dintre absolvenţii de liceu ocupa un loc de munca; 
• un număr din ce in ce mai mare urmează studii postliceale si universitare. 

PUNCTE SLABE: 

• absenteismul elevilor este mare, la unele clase (sursa: evidenţele şcolii privind absenţele); 

• nivelul abandonului şcolar este intr-o crestere dinamica; 

• medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe sancţionate, conform  
regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare; 
• 20% dintre absolvenţii de liceu, nu vor sa isi caute un loc de munca. 

                                      Tabel 2.13-Insertia socio-profesionala 

Nr 

crt 

Nr absolventi Anul absolvirii Esantion 

analizat 

Angajati Studenti 

1 27 2014-2015 20 18 9 

2 23 2015-2016 23 17 6 

3 20 2016-2017 20 27 2 

4 13 2017-2018 17 15 2 

5 24 2018-2019 24 17 4 

 

 

REZULTATELE ELEVILOR 
In anul şcolar 2018 - 2019, rezultatele la învăţătură ale elevilor au fost bune şi foarte bune 

procentul de promovabilitate a fost de peste 93%. Rezultatele la examenele de absolvire au fost 
foarte bune, înregistrându-se promovabilitate de 100% la examenele de certificare profesională-
nivel 4. 

La examenul de admitere în învăţământul superior, au fost admişi în sesiunea 2018 la 
Facultatea de chimie alimentara Galaţi. In sesiunea 2019 au fost admişi la Facultatea de Medicina si 
Farmacie 2 absolvenţi si la Facultatea Dunărea de jos 1 absolvent. De asemenea absolvenţi din 
seriile 2018 si 2019 urmează cursuri ale şcolilor postliceale cu profil sanitar.
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REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI ŞCOLARE:   

 

Tabelul 2.14-Concursuri si olimpiade-2018-2019 

Nr. 

crt. 

Concurs/olimpiadă Luna Elevi/clasa Profesor 

coord. 

1. COMPER –naţional- 

comunicare 

februarie Clasa a I-a 

Premiul I- 1 elev 

Premiul II- 4 elevi 

Premiul III – 4 

elevi 

Menţiune- 2 elevi 

Cãpriṭã Violeta 

2. COMPER –naţional- 

matematica 

februarie Clasa a I-a 

Premiul I- 1 elev 

Premiul II- 4 elevi 

Premiul III- 4 elev 

Menţiune- 3 elevi 

 

Cãpriṭã Violeta 

3. Concurs naṭional ,,Micii 

olimpici‖ 

februarie Clasa a I-a 

Premiul I -7 elevi 

Premiul II- 2 elevi 

Cãpriṭã Violeta 

4. Concurs internaṭional 

,,Formidabilii‖ 

februarie Clasa a I-a 

Premiul I- 3 elevi 

Premiul II- 4 elevi 

Premiul III- 3 elevi 

Menţiune- 3 elevi 

 

Cãpriṭã Violeta 

5.  Concurs internaṭional 

,,Formidabilii‖ 

februarie Clasa a IV-a 

Premiul III- 1 elev 

Menţiune- 3 elevi 

Ene Ionelia 

6. Concurs internaṭional 

,,Formidabilii‖ 

februarie Clasa a II-a 

Premiul I- 7 elevi 

Premiul II- 4 elevi 

Premiul III- 2 elevi 

Menţiune- 3 elevi 

 

Domniţeanu 

Ilinca 

7. Concurs naṭional 

,,Recunoṣtinṭã fãuritorilor 

Marii Uniri‖-arte vizuale 

februarie Menţiune- 1 elev 

Budilianu Elena 

 

Chiburţă 

Mirela 

8. Concurs naṭional ,,Alege! Este 

dreptul tãu‖-etapa jud. 

martie  Clasa a X-a 

Menṭiune-1elev 

Participare-1 elev 

Cristea Emanuel 

Cls. a V-a, a VI-a 

Menṭiune-2 elevi 

Cristache Loredana 

Mihaiu Andra 

Calu Mirela 

9. Concurs naṭional ,,Alege! Este 

dreptul tãu‖-etapa jud. 

martie Cls. a V-a, a VI-a 

Menṭiune-5 elevi 

 

Chiburţă 

Mirela 
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10. Concurs naṭional COMPER- 

etapa II -COMUNICARE 

martie Gimnaziu 

Premiul I -1 elev 

Barbu Aurelian 

Premiul II-4 elevi 

Budilianu Elena 

Dima Viviana 

Ciutacu Gabriela 

Tunea Roxana 

Premiul III-6 elevi 

Barbu Alexandra 

Lupu Lavinia 

Ioniṭã Denisa 

Cristea Estera 

Cernat Cãtãlina 

Grigore Georgiana 

Menṭiuni – 6 elevi 

Chiburţă 

Mirela 

11. Concurs naṭional COMPER- 

etapa II -COMUNICARE 

martie Clasele VI-VI 

Premii I, II, III 

Menṭiuni 

Tiru Nicolae 

12. Metaforã ṣi culoare ȋn zi de 

sãrbãtoare –Creaṭie literarã 

martie Clasa a IX-a 

Menṭiune-1 elev 

Pintilie Luminiṭa 

 

Mustaṭã 

Camelia 

13. Metaforã ṣi culoare ȋn zi de 

sãrbãtoare –Creaṭie literarã 

martie Clasa a VII-a 

Menṭiune – 

Petrescu Georgiana 

Surdeanu 

Vasilica 

14. Concurs regional ,,All the 

world’s a stage‖ 

aprilie cls. a V-a 

Participare-2 elevi 

Caraman Aura 

Barbu Nicoleta 

cls. a X-a 

premiul III- 1 

Iancu Maria 

 

Munteanu 

Gabriela 

15. Concurs naṭional de Chimie  

,,Petru Poni’’ 

aprilie Clasa a XI-a 

Premiul I 

Budilianu Carmen 

Burcã Camelia 

16. CONCURS NATIONAL DE 

CREATIE PLASTICA 

,,ARTA INTRE TALENT SI 

DARUIRE‖ 

aprilie Clasa a V-a 

Participare – 2elevi 

Chiburţă 

Mirela 

17. Literatura pentru copii 

,,Soapte de cernealã‖ 

aprilie Clasa a VII 

Premiul II 

Dobrin Mãdãlina 

Surdeanu 

Vasilica 

18. Arta pentru toṭi  aprilie Premiu de 

excelenṭã 

Grup vocal  

MAX ANINA-

gimnaziu 

Done Andreea 

19. Cu viaṭa mea apãr viaṭa- ISU 

Dunãrea Brãila 

mai  Gimnaziu-locul III 

Liceu-Locul II 

Ionaṣcu Costel 

20. Concurs internaṭional mai Clasa a III-a Domniţeanu 
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,,Formidabilii‖ Premiul I- 2 elevi 

Premiul II- 7 elevi 

Premiul III- 4 elevi 

Menţiune- 7 elevi 

 

Ilinca 

 

 

21. 

Concurs regional de Creaṭie 

plastic ṣi literarã ,,Delta 

Dunãrii, paradisul florei ṣi 

faunei‖ 

mai Clasa a VII-a 

Premiul I -1 elev 

Androne Paul 

Premiul II-1 elev 

Dumitru Anamaria 

Participare- 3 elevi 

Chiburţă 

Mirela 

22. ―Delta‖, Movila Miresii  Clasa a VI-a 

Menṭiune 

Tunea Roxana 

Tiru Nicolae 

23. ―Dan Barbilian‖ Galbenu  Clasa a VII-a 

Flutur Andra 

Premiul II 

Tiru Nicolae 

24. ―Olimpiada Satelor‖-faza 

judet 

 Clasa a VII-a 

Androne Paul 

Premiul I 

Tiru Nicolae 

25. ―Stere Aurel ―Salcia  Tudor  Clasa a VI-a 

Tunea Roxana-

Menṭiune 

Clasa a VII-a-

Menṭiune 

Flutur Andra 

Tiru Nicolae 

 

Tabelul 2.15-Concursuri si olimpiade 2017-2018 

Concursuri  Olimpiade 

- STAR/KIDS MICII OLIMPICI – regional 

prof. coordonator Domniţeanu Ilinca- Premiul I- 6 

eleviPremiul III – 2 elevi, menţiune- 1 elev-clasa II-a 

-CONCURS NATIONAL CREATIE LITERARA 

,,ARS NOVA‖, prof. Chiburta Mirela, menţiune Musat 

Andreea Iulia 

-CONCURS RELIGIE ,,VREDNICIA ANDREIANA‖-

ansamblul coral, Clasa a XI-a, Premiul I – Ciocoias 

Voicuta, prof. Done Andreea 

-CONCURSUL  ,,MAIESTRIE SI ARTA IN 

GASTRONOMIE‖ - prof. Calu, premiul I-echipa –

Radu Andreea si Chiru Andreea, Mirela 

-CONCURS JUDETEAN  ,,Ziua Mondiala a apei"- 

prof. Calu Mirela, premiul I- Albu Ionut si Cristea 

Emanuel 

-CONCURS NATIONAL ,,Si noi avem drepturi‖, 

ediţia a III-a –Caraş-Severin, prof.  Condruţ 

Mădălina-Diana,  clasa a III-a, premiul I – 1 elev, 

premiul III-2 elevi Condruţ Mădălina-Diana 

-CONCURS NATIONAL CREATIE LITERARA 

,,ION CREANGĂ’’,  prof. Chiburţă Mirela, clasa a 

VII-a, premiul I- 1 elev, menţiune- 1 elev 

-COMPER –naţional- matematica, prof. Tîru 

Nicolae,cls. a VIII-a, a VII-a, premiul I- 2 elevi, 

-Olimpiada la disciplinele  din aria curriculara 
,,Tehnologii"- etapa judeţeană locul I-Felicia 
Iordachi si locul III-Constantin Aura, clasa a 
XI-a, prof. Calu Mirela; 
-Olimpiada la disciplinele  din aria curriculara 
,,Tehnologii", etapa naţionala- diploma de 
participare -Felicia Iordachi, prof. Calu 
Mirela; 
-Olimpiada de limba si literatura romana –etapa 

locala-calificati 10 elevi din 15-gimnaziu, prof. 

Chiburta Mirela 

-Olimpiada de matematica-etapa locală-calificati 

– 10 elevi din 15-gimnaziu, prof.Tiru Nicolae 
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premiul II – 1 elev   

-CONCURS DE CHIMIE ,,Petru Poni‖ faza 

judeteană,prof. Burca Camelia, premiul I – 2 elevi 

(clasa a X-a, a XI-a),premiul II – 1 elev (clasa a 

XI-a), premiul III -1 elev (clasa a XI-a) 

mentiune -1 elev (clasa a XI-a) 

-CONCURSUL ,,STERE AUREL‖, prof. Tîru 

Nicolae,  menţiunea I – 1 elev –clasa a VIII-a 

CONCURS DE CHIMIE ,,PETRU PONI‖, faza 

naţională, menţiune specială- 1 elev (clasa a X-a) 

 

2016-2017 

> Concursul in cadrul proiectului ,,Ziua Mondiala a apei"-premiul I –Saghin Catalin, 
Ispas Kathmiel 

Concursul in cadrul proiectului ,,Maiestrie si arta in gastronomie"-Ispas Dorin-mentiune, 
Ispas Kathmiel-premiul I-,,Preparate din Gastronomia romaneasca ", prof. Calu Mirela 

2015-2016 

     Olimpiada din aria curriculara ,,Tehnologii" –Radu Veronica clasa a XII-a,- etapa 
judeţeană locul I, etapa naţionala, diploma de participare , prof. Calu Mirela; 

> Concursul naţional de chimie Petru Poni - etapa judeţeană locul I, etapa naţionala 
menţiune; Radu Veronica clasa a XII-a, prof Camelia Burca  

> Concursuri in domeniu, sub egida Universul fascinant al industriei alimentare, 
organizat de Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor-Universitatea ,,Dunarea de 
Jos"Galati –premiu special, premiu II-Ciobanu Oana, Anton Marina,  prof. Calu 
Mirela.  

2014-2015 

> Olimpiada din aria curriculara ,,Tehnologii": clasa a XI-a –Radu Veronica- etapa 
judeţeană locul I, Burtea Iulia premiul II, Anton Marina premiul III,  Radu Veronica- 
etapa naţionala menţiune, prof. Calu Mirela; 

> Concursul naţional de chimie Petru Poni - etapa judeţeană locul I, etapa naţionala 
menţiune; Radu Veronica clasa a Xa, prof Camelia Burca  

> Concursuri in domeniu, sub egida Universul fascinant al industriei alimentare, 
organizat de Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor-Universitatea ,,Dunarea de 
Jos"Galati –premiu special, premiu II-Ciobanu Oana, Anton Marina,  prof. Calu 
Mirela.  

2013-2014 

> Concursul naţional de chimie Petru Poni - etapa judeţeană locul I, etapa naţionala 
menţiune; Radu Veronica clasa a Xa, prof Camelia Burca 

> Concurs de matematica Stere Aurel ( Salcia Tudor) Larion cLaudiu cl a Via- premiiul I, 
prof Nicu Tiru 

> Concurs de matematica Dan Barbilian ( Galbenu) - Barbu Diana-cl a Va- premiul II, 
Caraman Paris cl a Vllla- premiul III, Petrea Florentina cl a Va- menţiune, prof Tiru 
Nicolae 

> Concurs de matematica Rural math( Movila Miresii)- Petrea Florentina cl a Va - 
menţiune, Cirip Alexandru cl a Va- menţiune, Larion Claudiu cl a Via - premiul II- 
profesor Tiru Nicolae 

> Concurs de matematica Pitagora ( Surdila Gaiseanca)- Barbu Alina cl a Va- menţiune, 
Barbu Diana cl a Va- menitiune 

 

2012-2013 
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> Concurs judeţean de matematica Stere Aurel - premiul I 
> Concurs judeţean „De ce sa invat limbi străine?" - premiul I 
> Concurs de religie „Cinstirea Sfanţului Ierarh Nicolae" - trei premii I, patru premii 

II, doua premii III si sase menţiuni 
> Concurs internaţional „învingător prin arta" - trei premii I, patru premii II, trei premii 

III si doua menţiuni 
> Concurs naţional de teatru şcolar - o menţiune 
> Olimpiada de educaţie tehnologica - etapa judeţeană premiul I 
> Concursul naţional de creaţie literara „Ion Creanga" - premiul I 
> Olimpiada naţionala a sportului şcolar - cros - locul II, locul III si locul V 

- tenis de masa - locul VII 
> Cupa Brăilei, fotbal - locul IV 
> Concurs naţional de chimie Petru Poni - etapa judeţeană locul I si locul II, etapa 

naţionala doua menţiuni speciale 

II.9. CONSILIERE SI ORIENTARE 

In contextul actual se impune pe langa pregatirea de baza pentru calificările accesate, 

formarea elevilor pe domeniul relatiilor social-umane si psihopedagogice ale vietii. 

Instituţia şcolară are drept scop nu doar formarea  absolventilor bine informati, ci formarea 

de persoane cu resurse adaptative la solicitarile sociale şi psihologice ale vietii, cu un sistem 

axiologic ferm conturat. În fapt, scopul este pregatirea pentru viata a elevilor. Activitatea de 

consiliere şi orientare profesionala urmareste să armonizeze latura cognitiva a persoanei cu cea 

afectiva, atitudinala şi reactii comportamentale. 

SERVICII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ 

PENTRU ELEVI 
Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a 

activităţii şcolii noastre. 
Activitatea de consiliere se adresează atât elevilor cât şi părinţilor acestora (în cadrul 

lectoratelor cu părinţii, organizate pe clase şi pe niveluri de clase) şi este menită să sprijine tranziţia 
tinerilor de la şcoală către un loc de muncă. In şcoala noastră, procesul de consiliere şi orientare 
profesională este realizat de catre dirigintii claselor. 

PUNCTE TARI: 
• existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: 

angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţie, Primaria Maxineni pentru a furniza consiliere şi orientare 
privind cariera. 

PUNCTE SLABE: 
• Neimplicarea unor profesori în activitatea de îndrumare şi consiliere a elevilor; 
• Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala; 
• Inexistenta unui cabinet de psihopedagogie şcolara si a unor psihologi. 
 
Activitatea de consiliere şi orientare profesionala se realizeaza prin: 

  Disciplinele care vin în intampinarea nevoilor fundamentale ale elevilor: autocunoastere 

şi respectul de sine, comunicare şi relationare, de a poseda tehnici de invatare eficienta şi 

creativa, de luare a deciziei şi rezolvare de probleme, de a rezista presiunilor negative ale 

grupului. Formarea unui stil de viata sanatos, controlul stresului, dobandirea de repere de 

orientare profesionala sunt conditii esentiale pentru dezvoltarea armonioasa a elevilor. 

Disciplinele Comunicare profesionala şi Coordonare şi lucrul în echipa ofera cadrul 

formal în care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea rational-intelectiva a 

cursantilor dar şi cu cea afectiva, motivationala, atitudinala şi sociala. 
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 Activitatea de consiliere şi orientare profesionala desfasurata în Cabinetul de consiliere 

al scolii - activitate asigurata de catre psihologul scolii. Activitatea de consiliere în 

cadrul cabinetului se desfasoara la solicitarea elevilor, a familiilor acestora sau a 

cadrelor didactice. 

 Activitati la nivelul comisiei diriginţilor. 

 Activitati cu membrii consiliului elevilor. 

 Colaborari cu Centrul Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Brăila. 
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II.10. EGALITATEA DE SANSE 

Având în vedere că o serie de documente de referinţă naţionale şi internaţionale 

atrag atenţia asupra incluziunii deficitare a grupurilor defavorizate sau vulnerabile pe piaţa 

forţei de muncă şi menţionează cu claritate nevoia de participare socială şi de egalizare a 

şanselor pentru acestea, institutia noastra asigură accesul liber şi egal, nediscriminatoriu 

la activităţile educative a tuturor persoanelor.  

Activitatea se raliaza principiilor fundamentale privind protecţia persoanelor aflate în 

dificultate sau cu dizabilităţi şi nu discrimineaza pe criterii de etnie, rasă, naţionalitate, 

religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenenţă la o categorie 

defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea 

recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.   

 

II.11. PARTENERIATE 

 

Organizaţia parteneră Activitate Cine Când 

Rezultate 

evaluate 

/aşteptate 

Institutii/ Agenti 

economici: 

 

- Semnează 

protocoalele de 

colaborare si, ulterior 

contractele in vederea 

desfasurarii 

activitatilor de instruire 

practica 

- Oferă cadrul de 

desfăşurare a instruirii 

practice 

- Asigură consultanţă 

de specialitate 

- Organizează 

concursuri 

profesionale 

- Angajează la finalul 

perioadei de 

şcolarizare absolventi 

ai scolii 

Conducerea 

şcolii 

Membrii reţelei 

Responsabilii 

comisiei 

metodice  

Maistri 

instructori 

Pe toata 

durata 

anului 

scolar 

Raportări 

semestriale 

privind derularea 

activităţilor care 

fac obiectul 

parteneriatelor 

încheiate  

Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de 

Muncă 

- Oferă informaţii din 

piaţa muncii 

- Organizează bursa 

locurilor de muncă 

pentru absolventi 

Conducerea 

şcolii 

Membrii reţelei 

permanent 

Oferirea de 

informaţii 

necesare stabilirii 

unui plan de 

şcolarizare 

compatibil cu 

piaţa muncii 
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Organizaţia parteneră Activitate Cine Când 

Rezultate 

evaluate 

/aşteptate 

Inspectoratul Şcolar 

judeţean  

Ofera informatii din 

sfera legislativa 

Organizeaza sedinte 

de informare a 

personalului didactic 

si a celui din 

conducerea scolii 

Organizeaza cadrul 

de desfasurare a 

inspectiilor scolare in 

vederea obtinerii 

gradelor didactice 

Avizeaza si 

monitorizeaza 

organizarea 

examenelor de 

absolvire si a 

concursurilor de 

titularizare/suplinire 

Conducerea 

şcolii 

Consilierul 

juridic al ISJ 

Responsabilul 

cu 

perfectionarea 

Inspectori 

scolari 

permanent 

Raportări 

statistice, 

implicarea in 

programe de 

perfectionare, 

proiecte si 

activitati comune 

CCD 

Furnizor de formare 

continua a cadrelor 

didactice 

Conducerea 

şcolii 

Responsabilul 

cu 

perfectionarea 

permanent 

Organizarea de 

programe de 

formare continua 

pentru personalul 

didactic si 

managerial al 

scolii 

ARACIP 

Elaboreaza si 

monitorizeaza 

cadrului legal si 

aplicativ pentru 

asigurarea calitatii in 

unitatea scolara 

Evalueaza extern, la 

cerere, institutia 

scolara in vederea 

autorizarii de noi 

profile/specializari 

 

Conducerea 

scolii 

Coordonator 

Departament 

Programe 

permanent 

Imbunatatirea 

ofertei de 

scolarizare prin 

autorizarea de 

noi 

profile/specializari 

Evluarea externa 

a unitatii scolare 

Licee si grupuri scolare 

din Regiunea Sud- Est 

Asigura accesul 

reprezentantilor Scolii  

la clasele terminale in 

vederea promovarii 

ofertei de scolarizare 

Conducerea 

scolii 

Membrii ai 

retelei 

semestrial 

Prezentarea 

ofertei Scolii la 

clasele terminale 

din scolile 

Regiunii Sud- Est 
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Organizaţia parteneră Activitate Cine Când 

Rezultate 

evaluate 

/aşteptate 

Biblioteca Judeţeană 

Asigura accesul 

elevilor Scolii  la 

fondul de carte, pe 

baza legitimatiilor de 

cititor 

Conducerea 

scolii 

Reprezentanti ai 

bibliotecii 

permanent 

Facilitarea 

accesului elevilor 

scolii la carte de 

specialitate 

Servicii Sociale  

(Primăria, Consiliul 

Local, Consiliul 

Judeţean) 

Furnizori de  informaţii 

şi de statistici 

Conducerea 

şcolii 

Membrii reţelei 

permanent 

Oferirea de 

nformatii si 

materiale 

necesare scolii 

Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie – Prevenţii 

Furnizori de  educaţie 

în domeniu 

Poliţistul de 

proximitate 
permanent 

Obţinerea de 

informaţii 

educative din 

domeniu 

Institutii educationale din 

UE 

Furnizoare de servicii 

educationale, 

parteneri in proiectele 

europene derulate de 

Scoala  

Membri ai 

Departamentelor 

Programe 

permanent 

Implementarea 

de proiecte 

europene in 

domeniul 

educational 

Alţii (ONG, alte 

institutii etc) 

Asigurarea de resurse 

locative in vederea 

desfasurarii unor 

activitati 

extracurriculare ale 

scolii 

Realizarea in 

parteneriat a  unor 

activitati cu caracter 

social 

Membrii reţelei 
la cerere 

anual 

Implementări 

programe 

Diseminări 

informaţii 

 

Liceul Tehnologic " Matei Basarab" a stabilit un parteneriat benefic la nivel local si naţional 

1.Cu părinţii 

Şcoala a reuşit să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind 

coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala i-a informat în 

permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate. A răspuns adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi i-a stimulat să-şi aducă 

contribuţia la bunul mers al şcolii. Au fost încheiate contracte de parteneriat pentru educaţie între 

şcoală şi familiile elevilor. 

2.Cu agenţii economici 

Şcoala a colaborat cu agenţii economici din Maxineni si Brăila pentru: 

• Desfăşurarea instruirii practice a elevilor în baza unor convenţii de colaborare 

încheiate între şcoală şi agenţii economici. 

• Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare care au vizat sărbătorirea unor 

evenimente importante din viaţa şcolii şi a elevilor. 
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• Premierea elevilor care au obţinut premii la olimpiadele şcolare şi concursurile pe 

meserii. 

• Derularea unor programe de formare profesională continuă a personalului didactic 

• Inserţia socio-profesională a absolvenţilor - în fiecare an şcolar agenţii economici din 

domeniul serviciilor sunt invitaţi să participe la desfăşurarea probei practice din cadrul examenului 

de absolvire a şcolii profesionale şi a examenului pentru obţinerea certificatului de competenţe 

profesionale de către elevii claselor a XII - a, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţă de muncă 

dintre absolvenţii şcolii. 

3. Cu autorităţi locale 

• S-a desfăşurat un parteneriat activ pentru educaţie şi pentru administrarea unităţii şcolare cu 

autorităţile locale: Primăria Maxineni, Poliţia Maxineni, Jandarmeria Brăila, Biblioteca "Panait 

Istrati", Direcţia de Sănătate Publică Brăila, Direcţia pentru Tineret şi Sport Brăila, Direcţia 

Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

4. Cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale, ONG-uri Şcoala a desfăşurat parteneriate 

pentru educaţie cu următoarele O.N.G - uri: ONG „Prodemocratia", Brăila; Centrul de Informare 

Europe Direct, Brăila; Asociaţia cultural ştiinţifica „Vasile Pogor", Iasi; Asociaţia AntiDrog, Brăila. 

5. Cu instituţii de învăţământ preuniversitar - reţele de şcoli, cu instituţii de învăţământ 

superior şi cercetare 

• Şcoala a desfăşurat un parteneriat activ cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi; 

• Şcoala a desfăşurat un parteneriat activ cu Universitatea "Constantin Brancoveanu" Brăila; 

• Parteneriat cu CCD Brăila privind activitatea de formare a personalului didactic; 
 

6. Parteneriate externe 

•   Parteneriate de schimb la distanta, prin platforma e-twinning comuna agenţiilor naţionale 

ce coordonează programe comunitare 

II.2.12. STRATEGIA UNITĂȚII NOASTRE ȘCOLARE DE URMĂRIRE A 

EVOLUŢIEI ŞCOLARE ŞI   PROFESIONALE A VIITORILOR ABSOLVENȚI 

  Traiectul şcolar şi profesional al viitorilor absolvenţi 

 REZULTATE AȘTEPTATE (ȚINTE): Orizont de timp: 

 Nivelul optim de acoperire a tuturor claselor conform legislatiei în vigoare. 

 Grad ridicat de absorbtie a absolventilor pe piața muncii și în învățământul superior, 

respective liceal şi professional. 

 Rata de promovabilitate pe an scolar va fi în crestere de la an la an si va fi cel putin 

egala cu rata medie de promovabilitate la nivel judetean. 

 Rata medie de repetentie se va reduce de la an la an. 

 Ponderea elevilor participanti la examenele de finalizare va fi de cel putin de 90 % 

în fiecare an scolar. 

 Cresterea numarului de participant la concursurile scolare: faza locala si nationala. 

 Performantele propuse vor fi: 

 clasarea anuala a peste 2 cursanti la olimpiada  judeţene/nationala; 

 clasarea pe primele locuri la sesiunea de comunicari stiitifice a 2/3 din numarul 

de participanti; 

 elevi cu rezultate exceptionale la activitatea practica – un numar de 3 cursanti/ 

an de studio/ calificare; 

 implicarea unui numar mai mare de elevi in activitati extracurriculare si 

diversificarea activitatilor, in functie de tipul de activitate (25-45%); 
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 monitorizarea elevilor  dupa absolvirea ; 

 scaderea cu 2 - 3% a elevilor cu note scazute la purtare si al celor exmatriculati. 

 Scoala pune la dispoziţia elevilor curriculum national, relevant şi diferenţiat pe 

profiluri/domenii/calificări astfel încât, la sfârşitul ciclului de şcolarizare, absolvenţii să 

posede abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate cât şi umanist şi al ştiinţelor 

exacte.  

 Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale şi se va urmari atingerea de 

către elevi a unui set de obiective esenţiale:  

 învăţarea limbilor moderne; 

 însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie); 

 cunoaşterea generală a societăţii;   

 educaţia pentru sănătate și igienă;  

 formarea spiritului de întreprinzător;  

 pregătirea tehnologică şi informatică. 

 Școala îşi propune realizarea și consolidarea poziţiei pe care o are în formarea 

profesională a elevilor din comunitat, astfel:  

 printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera 

specializărilor cu noi calificări; 

 prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară; 

 prin creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi instruire practică; 

 prin monitorizarea anuală a absolvenţilor privind inserţia profesională sau 

continuarea studilor.  

 

ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR  TRECUT 

 

Principalele realizări ale anului şcolar trecut au vizat următoarele domenii: 

 

A. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE ŞI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE 

Şcoala a beneficiat de finanţare prin următoarele proiecte: 

 Anul  şcolar 2018 – 2019 prin  Programul PNDL de reabilitare a corpului A, de liceu, a 

debutat actiunea de extindere si modernizare a spatiilor instructive-educative, cu finalizare 

in noiembrie a anului scolar 2019-2020; Reinnoirea mobilierului, dotarea claselor cu table 

digitale; 

 Cu sprijinul Primăriei Maxineni, în anul şcolar 2017 - 2018, au fost realizate reparaţii şi 

înlocuirea tâmplăriei la grădiniţa Latinu si grădiniţa Corbu Nou, construirea de grupuri 

sanitare la Corbu Vechi,  renovarea grădiniţei Maxineni; 

 Dotarea şcolii Corbu Nou cu echipamente IT, în cadrul proiectului Internet in scoală mea; 

 Reparaţii curente şi reparaţii ale mobilierului şcolar din venituri extrabugetare; 

 Îmbunătăţirea ambientului şcolar prin decorarea sălilor de clasă şi a holurilor cu plante 

ornamentale, panouri de afişaj. 

 

B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

> Participarea unui număr important de cadre didactice la cursurile de formare în cadrul 

proiectelor POS DRU finanţate din FSE, ale ISJ Brăila, MECTS, şi alţi beneficiari. Participarea la 

cursuri postuniversitare, cursuri de perfecţionare în specialitate organizate de CCD, obţinerea 

gradelor didactice şi participarea la proiecte externe 

> Participarea la cursuri de formare continua a personalului didactic: 

> Mobilităţi individuale pentru personalul implicat în educaţie - Programul sectorial 

Comenius, Malta, 2009). 

> Proiect POSDRU- Profesionalizarea carierei didactice, noi competenţe pentru actori ai 
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schimbărilor in educaţie din judeţele Brăila si Prahova. 

> INTEL TEACH 

> Cursuri de formare a personalului didactic pentru utilizarea IT 

> ACADEMICA 

> ENGLEZA PENTRU COMUNICARE 

> CONSILIERE SI ORIENTARE 

> CURSURI AEL 

> DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL RURAL     

            PE BAZA ACTIVITĂŢII PROPRII DESFĂŞURATE IN SCOALĂ 

> PROFESORUL 2000 + 

> COMPETENTE LN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE 

> ABILITARE CURRICULARA LA MATEMATICA 

> PROFESOR PENTRU EUROPA 

> TIC CHIMIE 

> EDUCAŢIE PENTRU VIATA DE FAMILIE 

> Cursuri de mentori 

> Cursuri de formator 

Participare la seminarii 

> Programul sectorial Comenius, Malta, 2009 

> Achiziţii publice IMPLEMENTAREA REGLEMENTARILOR LEGISLATIVE 

> EDUCAŢIA ECOLOGICA SI SOCIETATEA UMANA 

• Perfecţionare prin Maşter 

> Traducere si interpretare engleza 

> Asistenta sociala 

• Perfecţionare prin cursuri postuniversitare 

> postuniversitar istorie 

> postuniversitar informatica 

> postuniversitar in invatamantul primar 

• Perfecţionare Doctorat 

> Teza de doctorat" Studiul conservării merelor in atmosfera controlata" 

• Perfecţionare prin grade didactice 

 

C. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

> Programul "Mesajul meu antidrog" - 

> Campania naţională de igienizare a comunei Maxineni- LET'S DO IT, 

> Educaţia sanitară şi pentru viaţa de familie, în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul unor 

programe educaţionale: 

> "Ziua Europei" - 9 mai 

*   Programul de educaţie pentru viaţa de familie desfăşurat în parteneriat cu fundaţia „TINERI 

PENTRU TINERI" 

> Activităţi educative pe tema delicventei juvenile şi a consumului de droguri desfăşurate 

împreună cu Poliţia Maxineni 

> Activităţi extracurriculare tradiţionale în viaţa şcolii: ,JBalul Primăverii" (cu scop caritabil, 

"Balul Bobocilor", Serbarea de Crăciun, , împodobirea cu ornamente de Crăciun a fiecărei săli de 

clasa, Serbarea mărţişorului, Zilele porţilor deschise, Hallowen 

y Activităţi dedicate diferitelor zile specifice - Eminescu, Ziua copilului, Ziua scolii, Ziua 

Mărţişorului 

> Diferite activităţi organizate in colborare cu Europe Direct Brăila 

> Program de sprijinire a elevilor proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere 

economic "ŞANSE EGALE" 

Campanie pentru sănătate
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II.2.13. ASIGURAREA CALITATII SI EFICIENTEI PROCESULUI DE INVATAMANT 

 Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei 

educaţionale din domeniul învăţământului, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a 

unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de 

învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

 Pentru imbunatatirea continua a calitatii invatamantului, intreg personalul, inclusiv 

cursantii, trebuie incurajati spre folosirea metodelor moderne de invatare, spre 

monitorizarea si evaluarea propriei performante si spre identificarea domeniilor ce necesita 

imbunatatiri. 

 Asigurarea calitatii se va realiza prin: 

- elaborarea si implementarea instrumentelor de asigurare a calitatii; 

- strategii de perfectionare; 

- initiere in utilizarea de tehnologii didactice moderne. 

Planificarea activităţii 

Nr. 
crt. Denumire activitate 

F
re

c
v

e
n

ta
 

 

S
e

p
te

m
b

ri
e
 

O
c

to
m

b
ri

e
 

N
o

ie
m

b
ri

e
 

 

D
e

c
e

m
b

ri
e
 

Ia
n

u
a
ri

e
 

F
e
b

ru
a
ri

e
 

M
a

rt
ie

 

A
p

ri
li
e
 

M
a

i 

Iu
n

ie
 

Iu
li
e
 

A
u

g
u

s
t 

1. 
 

Constituirea comisiei 
Anual x            

2. Realizarea planului 
operaţional Anual x            

3. Aplicarea de chestionare 
pentru cadre didactice și 
cursanți 

Sem   x     x     

4. 
 

Stabilirea stilurilor de 
învăţare la cursanţi 

Anual x            

5. 
 

Planificări pe programe de 
învăţare 

Sem x     x       

6.  Evaluarea inițială Anual x            
7. 
 

Autoevaluare Anual x            

8. 
 

Realizarea portofoliilor 
cadrelor didactice  

Sem  x      x     

9. 
 

Realizarea portofoliilor 
cursanţilor 

Sem     x    x  x x 

10. 
 
 

Observarea lecţiilor, 
completarea fişelor de 
observare 

Lunar x x x x x x x x x x   

11. 
 

Monitorizarea frecventei 
participării la programele de 
învăţare 

Lunar x x x x x x x x x x x x 

12. 
 

Monitorizarea completării 
cataloagelor  

Trim  x   x   x  x  x 

13. Monitorizarea notării ritmice Sem   x     x     

14. 
Monitorizarea progresului 
şcolar 

Sem x    x     x   

15. Completarea fişelor de La 3 luni    x   x   x   
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ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII 
Acest proces a fost realizat de   către Comisia pentru evaluare internă   şi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 
> Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor 

de educaţie şi formare profesională (FEFP). 
> Monitorizarea internă a activităţii şcolii 
> întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă 
> întocmirea planului de îmbunătăţire. 

 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB"MAXINENI 
 

- OFERA ŞANSE EGALE PENTRU FIECARE 

 

Privind din această perspectivă,LICEUL TEHNOLOGIC  „MATEI BASARAB‖ Brăila, 

este şcoala care generează aşteptări înalte pentru fiecare elev ce-i trece pragul, indiferent de sex, 

religie, apartenenţă etnică, religioasă, sau mediu de provenienţă, promovează ideea că un elev este 

capabil să înveţe, deoarece are posibilitatea de a alege o calificare dintr-o paletă variată oferită de 

şcoală. 

– ESTE PREOCUPATĂ PERMANENT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EDUCAŢIEI ŞI 

FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE  

 

Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt : 

 doctorat 

 masterat în management educaţional sau de specialitate 

 studii post universitare în domeniul IT sau de specialitate 

 grade didactice 

 cursuri de formare la nivelul unităţilor şcolare 

 diseminări și exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice și cercurilor 

pedagogice 

 

 

 

 
 

monitorizare privind 
implementarea principiilor 
de calitate 

16. 
 

Raport de autoevaluare 
final 

Anual          x   

17. Plan de îmbunătăţire Anual          x   
18. 

 
 

Selectarea, păstrarea si 
verificarea materialelor si 
dovezilor 

Lunar x x x x x x x x x x   

19. Rezolvarea contestaţiilor 
De cate ori 
este cazul 

x x x x x x x x x x   

20. 
Verificarea documentelor 
oficiale 

Trim   x   x    x   

21. 
 

Monitorizare orar 
 

La început de 
sem. 

x x    x x      
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– PROMOTOR AL CALITĂŢII ŞI PERFORMANŢEI 

 

Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii 

să asigure,să monitorizeze și să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale.  

Anual realizăm procesul de autoevaluare și Raportul de Autoevaluare. Calitatea 

resurselor umane și baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea procesuluiinstructiv 

educativ.    

Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a metodelor de predare, 

este dovada creşterii calităţii actului educaţional ceea ce se reflectă în rezultatele obţinute de elevi . 

 

 – ŞCOALĂ PRIETENOASĂ 

 

O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru felul în care aceasta „se arată‖ 

elevilor săi. Școala este în permanenţă curată, îngrijită și spaţiile sunt bine întreținute. Șiguranța și 

securitatea elevilor și personalului şcolii sunt înpermanenţă în atenţia conducerii şcolii. 

 

– ŞCOALA DEMOCRATICĂ 

 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii‖ sunt centrate pe 

consultarea și includerea unor largi categorii: elevi, personal administrativ, membri ai comunităţii. 

În şcoală funcţionează cu succes Consiliul Consultativ al Elevilor, organism ce 

desfăşoară activităţice corespund intereselor și dorinţelor elevilor. Activităţile educative, 

extracurriculare și ale Consiliul Consultativ al Elevilor au un rol foarte important în dezvoltarea 

creativităţii, emulaţiei, a apetitului cognitiv și în formarea personalităţii elevilor .  

Pentru a răspunde acestor imperative, în şcoala noastră se desfăşoară activităţi 

educative, extracurriculare și extraşcolare cu un mare impact asupra elevilor şcolii. 

Consilierul educativ,profesorii, diriginţii în colaborare cu colectivul de conducere al 

Consiliului Consultativ al Elevilor întocmesc planul acestor activităţi și stabilesc tematica 

activităților ţinând cont de interesul și preocupările elevilor.Un mare impact asupra elevilor îl au 

programele de prevenţie privind consumul de droguri, alcool, tutun și educaţie sexuală. Consiliul de 

Administraţie are în componenţa sa elevi, reprezentanţi al consiliilor locale; activităţile şcolii au la 

bază parteneriatele semnate între şcoalăși diverse instituţii  

 

PERFECŢIONAREA DIDACTICĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019: 

 

În cadrul preinspecţiilor și al inspecţiilor speciale ce au avut loc, toate cadrele 

didactice inspectate sau prezentat corespunzator cerintelor programelor. 

Managementul şcolar avut în anul şcolar 2018-2019 următoarele priorități: 

 perfecţionarea managementului instituţional și dezvoltarea parteneriatelor; 

 dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin perfecţionarea didactică și stagii de 

formare continuă la CCD; 

 dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice prin implicarea acestora în 

activităţi de design și implementare de proiecte regionale, zonale și europene; 

 formarea și dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor;  

 adaptarea C.D.L.-urilor și C.D.Ș.-urilor la realităţile din sectorul economic local și regional; 
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 adaptarea C.D.L.-urilor și a activităţii de instruire practică a elevilor la cerinţele 

angajatorilor; 

 accentuarea legăturii dintre teorie și practică prin conţinutul lecţiilor în cadrul programelor 

şcolare pentru atingerea obiectivului final – PREGĂTIREA ELEVULUI PENTRU VIAŢA 

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 

 

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

regiune autorizate că furnizori de formare pentru adulţi), implicarea şcolilor din Î.P.T. în 

formarea adulţilornu reflectă potenţialul acestora. 

De menţionat că România (și implicit regiunea) înregistrează cea mai scăzută rată de 

participare în formarea continuă a populaţiei adulte școlile din Î.P.T. sunt chemate să contribuie 

activ la ţinta adoptată cabenchmark de UE care prevede că în 2010 media în UE privind participarea 

la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani). 

Şcolile din Î.P.T. sunt chemate să se implice activ în programele de „A doua şansă” - 

adresate prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru că, pe lângă completarea pregătirii 

generale,tinerii respectivi să primească și o calificare.  

 

Indicatori de impact 

Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul Î.P.T. în plan ocupaţional se constată 

rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani și ponderea ridicată a acestora în 

numărul total al şomerilor. 

 

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

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

absolvenţi. 

 

Se recomandă: 

 Adoptarea de către Î.P.T. a unei ţintede reducere a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-

24 de ani - indicator de impact care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile la nivel 

regional (cu menţiunea că nu este diferenţiat pentru tinerii proveniţi din Î.P.T.) 

 Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor prin: 

• Colaborarea între ministere în vederea compatibilizării bazelor de date din şomaj cu 

noile trasee și finalităţi ale șistemului de educaţie și formare profesională; 

• Studii periodice în rândul absolvenţilor și angajatorilor vizând inserţia profesională, 

gradul de utilizare a competenţelor și alte informaţii utile privind finalităţile 

sistemului de educaţie și formare profesională: 

• sondaje proprii efectuate direct de către şcoli; 

• sondajereprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel judeţean prin 

intermediul unor organizaţii/instituţii specializate în baza Ordinului 

MECI 6011/2008. 

 Implicarea Î.P.T. în programe de măsuri active de ocupare, prioritar în sprijinul tinerilor care 

după 6 luni de la absolvire nu se integrează pe piaţa muncii. 
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Concluzii din analiza ofertei T.V.E.T. curente  

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

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

 acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, 

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

poate opta elevul în zonă, 

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

serviciilor, 

 soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie și continuării studiilor la 

nivelul următorde calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni). 

Strategii de promovare și adaptare a ofertei școlii la cerințele pieței 

Acţiunile promoţionale în domeniul învățământului, vizează atât atragerea de noi elevi 

cât ş ipăstrarea celor existenţi deja, adresându-se, deci, prin mesajele săle, atât publicului larg în 

rândul căruia se consideră a fi potenţialii consumatori, cât și unei ţinte precise.  

Tocmai datorită acestui caracter complex al activităţii de promovare, în desfăşurarea 

acesteia sunt antrenate forţe de pe diferite niveluri, atât cel local, regional sau naţional. 

Unul din factorii care influenţează fundamentarea corectă a strategiilor promoţionale, 

este reprezentat de natura informaţiilor disponibile în acest scop. Aceste informaţii pot fi de două 

tipuri, respectiv: 

 

Informaţii generale 

 mijloacele publicitare ce pot fi utilizate pentru o anumită piaţă și accesibilitatea acestora 

(posturi de radio și televiziune care acoperă aria geografică a pieţei; ziare, reviste, publicaţii 

speciale care se difuzează în zona respectivă, reţele telefonice și accesibilitatea acestora); 

 manifestările promoţionale care se vor organiza în perioada pentru care se fundamentează 

strategia promoţională (expoziţii, târguri etc.), condiţiile și costul participării la aceste 

acţiuni; 

 posibilităţile de editare a unor suporturi speciale: cataloage, pliante, prospecte, broşuri, 

agende, calendare. 

Informaţii speciale 

 serviciile școliişi elementele de succes ale acestora (caracteristici calitative, marca etc.); 

 previziunea cererii educaționale, ofertei educaționale, preţurilor (tarifelor); 

 șituaţia concurenţei pe piaţa educațională: cota de piaţă deţinută de principalii concurenţi; 

 caracteristicile ofertei concurenţei, activităţi promoţionale desfăşurate de concurenţi; 

 cheltuieli promoţionale efectuate de instituție, structura acestora și efectele realizate în 

perioade anterioare; 

 imaginea clienţilor (elevi efectivi sau potenţiali) despre instituție și oferta acesteia. 
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Obiectivele strategiei promoţionale în cadrul Școlii  

 

Strategia promoţională vizează pe termen lung realizarea misiunii școlii, adică să 

contribuie la materializarea strategiei de ansamblu a conducerii privind personalizarea, 

individualizarea și creşterea puterii sistemului de sănătate,local,național chiar și internațional. 

 Aceasta se transpune în acţiuni prin care se realizează obiectivul principal și obiectivele 

derivate ale școlii pentru un orizont de timp determinat.  

Astfel, pentru o eficienţă maximă a activităţii, obiectivele promoţionale se subordonează 

celor generale și împreună conduc la obţinerea rezultatelor avute în vedere de către conducerea 

firmei la un moment dat.  

 

Tipul obiectivului  Conţinutul obiectivului  

Obiective generale  - menţinerea și dezvoltarea pieţei prin creștereanumărului de elevi; 

- creşterea productivităţii;  

- profitabilitate maximă;  

 

Obiective specifice 

strategiei promoţionale 

a școlii 

- crearea/păstrarea imaginii școlii 

- cucerirea de noi segmente de piaţă  

- lansarea de noi produse educaționale 

- vizând clientul:facilitarea achiziţionării serviciilor educaționale; 

- în funcţie de categoria de receptori ai mesajelor: intermediarii, 

consumatorii finali, concurenţii;  

- în funcţie de diferenţa dintre nivelul promis pentru un produs și cel 

receptat: obiectiv central (prestaţie de calitate) și obiective parţiale  

(pregătirea personalului didactic pentru atingerea obiectivului central) 

 

În consecinţă, se poate opta pentru: 

Obiective globale 

ale activităţii 

promoţionale  

Modul de 

desfăşurare în 

timp 

Rolul activităţii 

promoţionale  

Poziţia faţă de 

structura 

pieţei  

Sediul activităţii 

promoţionale  

a) Strategia 

promovării 

imaginii globale a 

școlii 

a) Strategia 

activităţii 

promoţionale 

permanente  

a) Strategia 

ofensivă  

a) Strategia 

concentrată  

a) Strategia activităţii 

promoţionale 

realizată cu forţe 

proprii  

b) Strategia 

promovării 

exclusive a 

produsului  

b) Strategia 

activităţii 

promoţionale 

intermitente  

b) Strategia 

defensivă 

b) Strategia 

diferenţiată  

b) Strategia activităţii 

promoţionale 

realizată prin 

instituţii specializate  

c) Strategia de 

extindere a 

imaginii școlii 

  c) Strategia 

nediferenţiată 

 

 

1. La nivelul obiectivelor urmărite prin desfăşurarea activităţii promoţionale, se 

poate opta pentru orientarea eforturilor în direcţia promovării imaginii sale globale în 

cadrulmediului extern, al pieţei sau pentru promovarea exclusivă a produsului/serviciului 

educaționaloferit pieţei. 

În cazul în care se urmăreşte promovarea imaginii, se pot avea în vedere două variante 

distincte: strategia de promovare a imaginii și strategia de extindere a imaginii școlii. Variantele 

menţionate pot servi, în continuare, pentru formularea unor strategii derivate, respectiv: de 
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informare, de stimulare a cererii, de diferenţiere a ofertei educaționale.  

2. Modul de desfăşurare în timp a activităţii promoţionale constituie un alt criteriu 

de diferenţiere a opţiunilor strategice ale instituției. În acest caz, se pot avea în vedere fie 

desfăşurarea unei activităţi promoţionale permanente, care presupune eforturi financiare importante, 

fie desfăşurarea cu intermitenţă a unor acţiuni promoţionale dictate de factori de sezonalitate, de 

anumite șituaţii conjuncturale etc.  

3. Rolul pe care îl atribuie activităţii promoţionale în funcţie de natura și condiţiile 

concrete ale pieței în care acţionează, gradul de competitivitate și interesele imediate și de 

perspectivă, conduc spre alegerea uneia dintre cele două strategii: ofenșivă sau defensivă.  

Strategia ofensivă se aplică în situaţia în care se intenţionează pătrunderea și cucerirea 

unei pieţe ori atragerea clienţilor școlilor concurente.  

4. Comportamentul strategic în domeniul activităţii promoţionale poate fi definit și 

pornind de la poziţia ocupată de școala în cadrul pieţei. 

5. În funcţie de sediul organizării activităţii promoţionale, se disting două tipuri de 

strategii, respectiv activităţi realizate cu forţe proprii, și anume în compartimentul de marketing 

(dacă are) sau apelând la instituţii specializate (de genul agenţiilor de publicitate).  

În concluzie, strategia promoţională va reprezenta, în toate cazurile, o combinaţie de 

acţiuni și mijloace subordonate obiectivelor politicii globale de marketing a întreprinderii și menite 

să contribuie la realizarea lor. 

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROMOVĂRII 

 

Activităţi specifice promovării sunt 

1) Realizarea - creaţie și execuţie, achiziţionarea și distribuţia materialelor de promovare și 

informare educaţională:  

a) în domeniul tipăriturilor:  

- tipărirea de broşuri, pliante, afişe, bannere, panouri, alte prospecte ce au că scop promovarea 

educaţionala pe piaţa internă și internaţională;  

 

b) în domeniul materialelor destinate promovării și informării prin mijloace audiovizuale:  

- filme de promovare a ofertei educaţionale;  

- CD-rom-uri, DVD-uri, spoturi audio, video;  

- diapozitive, fotografii, postere;  

 

c) obiecte specifice de reclamă/protocol.  

 

2) Acţiunile de promovare educaţională pe piaţa internă :  

a) participări la manifestări interne și internaţionale (târguri și expoziţii);  

b) activităţi specifice de relaţii publice;  

c) organizarea de vizite de documentare pentru reprezentanţi mass-media și alţi creatori de opinie 

din străinătate;  

d) organizarea de evenimente pentru promovarea ofertei educaţionale;  

e) organizarea de acţiuni itinerante de promovare (road-show-uri) în străinătate;  

f) alte acţiuni specifice de promovare.  
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3) Campanii de publicitate în ţară 

a) publicitate în mass-media: presă scrisă ce se adresează publicului și specialiştilor, radio, TV 

naţionale și locale; 

b) publicitate la târguri (catalogul manifestării, panouri outdoor și indoor, bannere, ecrane);  

c) mailing (postă electronică,corespondentă);  

d) publicitate exterioară: panouri out-door, promovare pe ecrane video, promovare pe mijloace de 

transport;  

e) alte campanii de publicitate specifice.  

 

4) Realizarea, întreţinerea și modernizarea site-ului. 
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Program de marketing operațional 

 

Etapele 

programului 

Nr. 

crt. 
Activitate Resurse 

Buget/ 

lei 
Responsabil Termen 

1. Realizarea 

de materiale 

promoționale 

 

1. - realizarea 

creaţie și 

execuţie a 

materialelor de 

promovare; 

 

Mat.: 

consumabile, 

mat. 

tehnologice 

Umane:comisi

a 

1000  Membrii comisiei 

de marketing 

 

Decembrie 

2. -distribuţia 

materialelor de 

promovare ; 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

500  Membrii comisiei 

de marketing 

 

Martie 

 

3. - campanii de 

informare 

educaţională; 

Mat.: 

consumabile, 

mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

1000  Membrii comisiei 

de marketing 

 

Martie 

 

2. Dezvoltare 

prinacţiuni 

de 

promovare 

educaţională 

pe piaţa 

internă  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - participări la 

târguri și 

expoziţii 

pentru 

promovarea 

ofertei 

educaţionale : 

târgul de oferte 

educaționale ; 

târgul firmelor 

de exercițiu; 

târgurinațional

e 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

3000  Membrii din echipa 

comisiei de 

marketing 

 

Martie 

 

2. relaţii publice; Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

1000  Membrii din echipa 

comisiei de 

marketing 

 

Aprilie 
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Etapele 

programului 

Nr. 

crt. 
Activitate Resurse 

Buget/ 

lei 
Responsabil Termen 

 3. -vizite de 

documentare ; 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: toată 

echipa de 

profesori a 

școlii 

500  Membrii din echipa 

comisiei de 

marketing 

 

Aprilie 

 

4. -organizarea de 

evenimente ; 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: toată 

echipa de 

profesori a 

școlii 

500  Responsabilulcomis

iei de marketing 

educațional 

Directorulșcolii 

Mai 

 

5. -campanii de 

publicitate în 

ţară : presă 

scrisă ce se 

adresează 

publicului și 

specialiştilor, 

radio, TV 

naţionale și 

locale; 

 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: toată 

echipa de 

profesori a 

școlii 

300 

Membricomisiei de 

marketing 

Mai 

 

6. -publicitate 

exterioară: 

panouri 

outdoor, 

promovare pe 

ecrane video; 

Mat:consumab

ile, mat. 

tehnologice 

2000  
Responsabilulcomis

iei de marketing 

educațional 

Directorulșcolii 

Mai 

 

7. -realizarea, 

întreţinerea și 

modernizarea 

șite-ului 

 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

500  

Membricomisiei de 

marketing 

 

permanent 
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Etapele 

programului 

Nr. 

crt. 
Activitate Resurse 

Buget/ 

lei 
Responsabil Termen 

3. Evaluare 1. -aplicarea de 

chestionare 

elevilor 

 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

chestionare,co

nsumabile, 

mat. 

tehnologice 

Umane: 

comisia 

100  

Membri comisiei de 

marketing 

 

Iunie 

 

 

2. -finalizarea 

portofoliului 

comisiei 

Mat.: 

pliante,progra

m, 

regulament,con

sumabile, mat. 

Tehnologice 

Umane: toată 

echipa de 

profesori a 

școlii 

100  

Responsabilulcomis

iei de marketing 

educațional 

Directorulșcolii 

 

Iunie 
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II. 2.14. ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

A. Management A. Management 

 Implicarea echipei de management in 

implementarea si functionarea principiului 

calitatii in educatie. 

 Intocmirea documentatiei, a planurilor de 

actiune, a politicii educationale si a planurilor 

strategice la nivelul unitatii  de invatamant, 

in conformitate cu specificul scolii 

 Comunicarea buna intre echipa manageriala, 

CEAC, cadre didactice si cursanti. 

 Colectarea feed-back-ului la diferite niveluri 

manageriale. 

 Neimplicarea in procesul de implementare a 

calitatii in educatie, la nivelul unitatii scolare, a 

tuturor compartimentelor functionale, in mod egal. 

B. Curriculum B. Curriculum 

 Proiectarea didactica este bine realizata, 

stabilindu-se corelari intre continuturi, 

competente, activitati de invatare, profesorii 

utilizeaza metode active –participative, iar 

activitatile diferentiate permit cursantilor sa 

aiba initiative si sa-si dezvolte capacitatile si 

abilitatile; 

 Evaluarea se realizeaza dupa criterii 

explicite; 

 Exista o paleta diversificata de calificari ce  

ofera sansa integrarii absolventilor de liceu; 

 Scoala abordeaza activitatea didactica tinand 

cont de principiul sanselor egale; 

 Oferta educationala atractiva si de impact pe 

piata muncii; 

 Programele de invatare se armonizeaza cu 

obiectivele strategice si cu valorile institutiei 

scolare; 

 Realizarea planului de scolarizare. 

 Valorificarea feedback-ului pentru asigurarea 

progresului scolar; 

 Curriculum incarcat la calificarile tehnice 

 Numar insuficient de ore la unele module. 

C. Resurse umane C. Resurse umane 

 Profesorii stabilesc relatii bune cu elevii, 

colaboreaza eficient la nivelul comisiei 

metodice, impartasindu-si exemplele de buna 

practica. 

 Majoritatea profesorilor sunt interesati de 

aplicarea principiilor educatiei bazate pe 

competente si a metodelor de invatare 

centrate pe elev. 

 Implicarea partiala a profesorilor in utilizarea 

sistemelor IT ; 

 Un numar redus de cadre didactice cu norma de 

baza norma in unitate; 

conservatorism şi rezistenţă la schimbare 

a unor cadre didactice; implicare 

insuficientă a unor cadre didactice în 

activitatea extracurriculară; desfăşurarea 
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 Cadre didactice la disciplinele de specialitate 

care au calificari corespunzatoare 

domeniilor/specializarilor existente in 

momentul de fata cu competentele si 

cunostiinte actualizate legate de disciplina de 

predare; 

 Cadre didactice implicate in propria pregatire  

si dezvoltare profesionala. 

 Exista o politica de sprijinire a proceselor de 

invatare prin acordarea de consultatii la 

modulele de specialitate dar si de pregatire a 

performerilor; 

Personal didactic şi auxiliar competent, calificat: 

metodişti, formatori locali, experţi locali, 

personal didactic calificat în proporţie de %; 

ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I/doctorat este de %; 

relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere-subalterni, profesori-părinţi, 

profesori-profesori etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ 

preocuparea profesorilor pentru identificarea 

stilurilor de învăţare ale elevilor şi adaptarea 

demersului didactic la nevoile elevilor; 

stabilirea unor programe de studiu pentru elevii 

care necesita activităţi recuperatorii şi pentru cei 

capabili de performanţă; 

promovarea de către profesori a egalităţii 

şanselor, împiedicarea discriminării şi stabilirea 

de relaţii de lucru eficace cu elevii; 

preocuparea cadrelor didactice pentru formarea 

continua: susţinerea gradelor didactice, cursuri 

de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii 

şi judeţului. 

unor cursuri după metode tradiţionale de 

învăţare; realizarea de număr mic de 

proiecte europene. 
 

 

D. Resurse materiale si financiare D. Resurse materiale si financiare 

 Mediul scolar sigur, favorabil dezvoltarii; 

 Cabinete specializate pentru profilele tehnice 

 Existenta a doua retele de calculatoare 

conectate la internet ce deserveste toate 

sectoarele scolare. 

 Dispersia locatiilor de scolarizare. 

 Baza didactica in dezvoltare. 
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 Atragerea de resurse materiale şi financiare 

din surse externe: 

> Proiecte cu finanţare PETROM; 

> Sponsorizări/donaţii. 

E. Relatiile de parteneriat si promovarea 

imaginii 
E. Relatiile de parteneriat si promovarea imaginii 

 Colaborarea cu unitati de profil pentru 

desfasurarea practicii; 

 Efectuarea de stagii de pregatire profesionala 

in cadrul proiectelor internationale; 

 Relatii de parteneriate cu comunitatea locala 

in desfasurarea unor actiuni (primarie, 

politie, OPC, AJOFM, Biblioteca Judeteana , 

alte scoli. 

 Neimplicarea tuturor partenerilor in oferirea 

locatiei pentru practica si cresterea eficientei 

instruirii. 

Oportunitati Amenintari 

A management A management 

 Management flexibil, deschis inovatiei si 

comunicarii, interesat de dezvoltarea scolii si 

asigurarea unei pregatiri profesionale 

calitative a cursantilor. 

 Modificari rapide in sistemul educational, privind 

domeniul legislativ si de viziune manageriala ; 

 Mutatii considerabile in domeniul economic, ceea 

ce presupune aparitia unor aspecte economice 

necunoscute si neluate in considerare in 

prognozele de perspective 

B. Curriculum B. Curriculum 

 Programele de invatare demonstreaza 

angajamentul de a pune cursantii pe primul 

loc si de a raspunde nevoilor lor intr-un mod 

cat mai flexibil cu putiinta in ceea ce priveste 

optiunile si accesul acestora la informatie si 

educatie; 

 Utilizarea rapoartelor de analiza, in vederea 

stimularii si dezvoltarii institutionale. 

 Numarul de ore insuficiente la diferite module. 

 Curriculum incarcat  

C. Resurse umane C. Resurse umane 

 Continuitatea la catedra a cadrelor didactice 

specialiste ; 

 Cursuri de formare a cadrelor didactice 

proprii finantate prin proiecte; 

 Interesul cadrelor didactice inscrise la diverse 

forme de formare continua /masterat, 

doctorat, grade didactice 

 Posibilitatea reducerii audientei si a recidivizarii 

abandonului scolar datorita scaderii nivelului de 

trai; 

 Mentinerea unei audiente reduse in selectarea 

personalului didactic de specialitate . 

D. Resurse materiale si financiare D. Resurse materiale si financiare 

 Posibilitatea de accesare a fondurilor 

europene 

 

 Nivelul economic scazut al regiunii S-E. 

 Cresterea costurilor de scolarizare. 
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E. Relatii de parteneriat si promovarea 

imaginii scolii 

E. Relatii de parteneriat si promovarea imaginii 

scolii 

 

 Piata muncii insuficient structurata. 

 Lipsa de interes a angajatorului pentru oferirea de 

sanse egale si absolventilor. 

 

ANALIZA SWOT (rezumat şi matrice) 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  

Furnizor de formare profesională continuă 

autorizat pentru 2 calificări din domeniile: 

Industrie alimentară si Industria pielăriei 

 Experienţa în derularea de partenariate 

locale si naţionale; 

 Personal didactic şi auxiliar competent, 

calificat: metodişti, formatori locali; 

 Dotare didactico - materială bună în 

domeniul ITC; 

 Conectare la Internet 24 ore/zi cu 2 furnizori 

(Sursa: Contractele cu furnizorii de servicii 

Internet); 

 Reţele de colaborare interne (Sursa: 

Acordurile de parteneriat); 

 Oferta educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii (Sursa: 

Planul de şcolarizare); 

 Rezultatele bune ale elevilor la examenele de 

absolvire şi la concursurile şcolare (Sursa: 

Situaţiile statistice, Diplomele elevilor); 

 Resurse extrabugetare (Sursa: Bugetul de 

venituri şi cheltuieli); 

 Preocupare constantă pentru promovarea 

imaginii şcolii (Sursa: Materialele 

promoţionale realizate, Dovezi ale acţiunilor 

desfăşurate în şcoală: fotografii, articole din 

presă); 

 Realizarea unui Atelier de Microproductie 

unde elevii claselor de industrie alimentara 

vor efectua practica - finanţare obţinută prin 

proiectul „Alchimia Gustului" depus in „Idei in Tara 

lui Andrei", PETROM 

 

 

 

 

 Supraîncărcarea spaţiului - numărul mic al sălilor 

de clasă nu permite utilizarea cabinetelor şi 

laboratoarelor conform destinaţiei (Sursa: Planul 

de şcolarizare comparativ cu numărul sălilor de 

clasă); 

 Utilizarea insuficientă a metodelor de învăţare 

centrată pe elev (Sursa: Fişele de observare a 

lecţiilor); 

 Implicare insuficientă a unor cadre didactice în 

activitatea extracurriculară (Sursa: Informări ale 

consilierului pentru programe, proiecte şi 

activităţi extracurriculare); 

 Elevii de la profilul tehnician in Industria 

Pielărie/Textile sunt angajaţi tot ca muncitori 

necalificati la agentul economic din zona, acesta 

având ca domeniu de activitate producţia de 

încălţăminte. 
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Oportunitati Amenintari 

A management A management 

Domeniul Industria alimentara este prioritar şi 

în creştere la nivel local şi regional (Sursa: 

PRAI, PLAI); 

• Calificările din domeniul industria 

alimentara prezintă atractivitate (Sursa: 

Opţiunile absolvenţilor de gimnaziu în ultimii 

ani, Media de admitere la liceul tehnologic); 

• Cursurile de formare continuă a 

personalului didactic desfăşurate prin proiecte 

finanţate de programe comunitare şi din fonduri 

structurale, de CCD şi de universităţi (Sursa: 

oferta de cursuri de formare continuă a CCD şi a 

universităţilor); 

• Generalizarea învăţământului de 10 

clase (Sursa: Legea învăţământului); 

• Structura arborescentă şi modulară a 

învăţământului profesional şi tehnic (Sursa: 

Planurile de învăţământ); 

• Autonomia în gestionarea resurselor 

extrabugetare (Sursa: Legislaţia în vigoare); 

• Sectorul ONG în dezvoltare şi creşterea 

interesului firmelor de a-şi recruta şi forma în 

perspectivă personal specializat (Sursa: Date 

statistice privind evoluţia pieţei muncii). 
 
 

• Scăderea populaţiei şcolare cu vârste cuprinse 

între 14-19 ani în perspectiva (Sursa: Studiul 

realizat de INCSPM); 

• Dificultăţi de integrare socio - profesională a 

absolvenţilor (Sursa: Datele privind 

monitorizarea absolvenţilor); 

 

• Resurse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul 

de venituri şi cheltuieli); 

 

• Modalitatea  de  ocupare  a  posturilor  din   

învăţământ  printr-un   sistem hiper-centralizat şi 

fără testarea aptitudinilor didactice; 

• Atractivitatea scăzută a locurilor de muncă 

din învăţământ (Sursa: Salariile profesorilor); 

• Mentalitatea actuală privind necesitatea 

formării profesionale continue şi a învăţării pe 

toată durata vieţii (Sursa: Rata scăzută de 

participare a adulţilor din România la formarea 

continuă, comparativ cu alte ţări europene - 1,1%, 

faţă de 3,4% în UE conform „Country 

Monograph - Executive Summary, Turin, 

Wednesday, 19 March 2003"; 

• Lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea 

personalului (Sursa: Legislaţia în vigoare); 

• Repartizarea computerizată a absolvenţilor de 

gimnaziu pe baza rezultatelor şcolare ale elevilor 

şi fără nici o legătură cu aptitudinile acestora 

(Sursa: Cererile de transfer ale elevilor); 

• Nivelul scăzut de orientare şi consiliere 

şcolară a elevilor de gimnaziu (Sursa: Date 

statistice privind numărul cabinetelor de 

consiliere şi numărul de consilieri şcolari); 

• Interes scăzut al unor părinţilor pentru situaţia 

şcolară a copiilor lor generat de: situaţia 

materială precară, migrarea pe piaţa muncii 

europene, destrămarea unor familii. (Sursa: 

Date statistice referitoare la veniturile 

populaţiei); 

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB" 

MAXINENI JUDEŢUL BRĂILA 
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Rezumatul principalelor aspecte ce trebuie imbunatatite: 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala 

noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru 

perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii proprii in concordanta cu dezvoltarea scolii; 

 Dotarea spatiilor de scolarizare cu echipamente si mijloace didactice specifice; 

 Cresterea numarului de cadre didactice specialiste cu norma de baza-Titulare in scoala; 

 Continuarea formarii continua a personalului didactic in vederea cresterii calitatii procesului 

instructiv- educativ; 

 Asigurarea sanselor egale in formarea profesionala si insertiei pe piata muncii a elevilor 

scolii; 

 Continuarea adoptarii ofertei educationale la noul context socio-uman- local, regional, 

national si european; 

 Extinderea si eficientizarea relatiilor comunitatii si cu parteneriatele la nivelul european; 

 Optimizarea activitatilor de monitorizare si evaluare a calitatii educatiei. 
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PARTEA a 3-a.PLAN  OPERAŢIONAL 

Anul școlar 2019-2020 
 

CONTEXTUL PLANIFICĂRII (PRIORITĂŢILE ŞI 

OBIECTIVELE ŞCOLII PENTRU PERIOADA 2015-2019) 
 

Analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, corelată cu prevederile 

P.L.A.I.șiP.R.A.I. pentru Î.P.T., au condus către următoarele priorităţi și obiective asumate la 

nivelul unităţii şcolare, pentru anul şcolar 2015-2016: 

 

Tinte strategice. 

 

Tintele strategice şi atinse prin planurile operaţionale ale Planului  de Actiune  al școlii  în 

perioada 2015-2019 sunt: 

ŢINTA  1: Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii. 

ŢINTA  2: Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare. 

ŢINTA  3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea 

continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate. 

ŢINTA 4: Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a elevilor 

ŢINTA 5: Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a    

elevilor; 

ŢINTA 6:Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate; 
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PARTEA a III-a: Plan operaţional 2019- 2020 

PRIORITATEA: 1.Asigurarea unui management eficient al resurselor școlii, bazat pe motivare, implicare 

 

OBIECTIVE:Asigurarea unor relaţii funcţionale, coerente, bazate pe motivare, implicare şi participare la nivelul liceului şi 
la nivelul  
clasei de elevi 
Coordonarea şi desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi sunt elevii; să ofere un  
model posibil de urmat. 

Dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane printr-o bună selecţie a personalului didactic.  
Dezvoltarea competențelor metodice si de specialitate ale personalului didactic din ÎPT 

TINTE:Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane la nivelul întregii organizații de la Liceul Tehnologic  
„Matei Basarab”. 

CONTEXT:S-a dovedit în practica pedagogică utilitatea si eficiența utilizării metodelor activ – participative, a învățării 
diferențiate, proiectarea unor situații de învățare, care să urmărească valorificarea experienței elevilor.Acest lucru însă 
necesită din partea școlii și al profesorului alocarea de resurse suplimentare (materiale, intelectuale si de timp). Din acest 
motiv mulți profesori folosesc încă stilul clasic de predare – învățare si aplică într-o proporție relativ redusă lucrul în 
echipă, jocul de rol activitățile experimentale, lecțiile asistate de calculator care sunt mai atractive, le dezvoltă elevilor 
abilitățile de a aplica în practică noțiunile teoretice învățate si s-ar simți mai utili.Reforma actuală a învățământului 
profesional si tehnic se caracterizează si printr-o dinamică crescută în domeniul organizării învățării, schimbării repetate 
ale politicilor educaționale, a legislației în domeniu, a planurilor cadru si a programelor școlare. Toate acestea necesită o 
informare în timp util a tuturor factorilor de scoală si o monitorizare permanentă a calității actului educativ.Prin urmare, 
performanța unei organizații depinde în mod direct de performanța resurselor umane de care dispune. 
Acțiuni pentru atingerea 

obiective(Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la care  

vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Întocmirea raportului de 
activitate 2018-2019 

Întocmirea direcţiilor 

planului de acţiune al şcolii 

2018-2019 

Întocmirea proiectului de 

Raport de activitate 
 
Modificarea şi 
actualizarea PAS-ului 
 
 
Bugetul aprobat 

Octombrie 
 
 
Octombrie 
 
 
Noiembrie 

Director 
 
Director 
Director adj. 
 
 
Contabil  

  
 
 
 
 
 
Buget 
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buget pentru anul 
calendaristic 2020 

Încadrarea  personalului 
didactic 

Structura 
organizaţională 
(încadrarea) 

Septembrie  Director adjunct  - 

Selecţia personalului 
didactic care să facă parte 
din comisiile cu caracter 
permanent din unitate pe 
baza punctajelor obţinute 
pe baza fişei de evaluare a 
cadrelor didactice 

Selecţia personalului 
didactic în funcţie de 
performanţe 
 

Septembrie Echipa 
managerială 
Consiliul de 
Administraţie 
 

ISJ - 

Reactualizarea sarcinilor 
pe membrii comisiei de 
asigurare a calității 

Fiecare membru al 
CEAC are sarcini 
concrete 

Octombrie  Responsabil 
CEAC 
 

 Resurse 
proprii 

Realizarea si aplicarea 
procedurilor de optimizare 
a evaluării învățării: 
 
Realizarea procedurilor de 
colectare regulată a 
feedback-ului din partea 
elevilor privind calitatea 
educației; 
 
Aplicarea testelor pentru 
identificarea stilurilor de 
învățare la clasele aI-a, a 
V-a-și a IX-a. 

 
Măsurarea gradului 
de satisfacție al 
elevilor si părinților 
față de rezultatele 
școlare si 
extrașcolare ale 
activității instituției 
 
 
Stabilirea stilului de 
Învățare dominant în 
fiecareclasă 

 
 
 
 
 
Decembrie 

 
 
 
 
 
Director adj. 
 
 
 
Director adj. 
Responsabil 
CEAC 
 

 
 
 
 
 
Elevi, 
diriginți, 
părinți, 
agenți 
economici 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resurse 
proprii 
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Cunoașterea metodologiei 
de certificare a 
competențelor 
profesionale nivel 4 si 
metodologia pentru 
bacalaureat 2018. 
 

Participarea a peste 
98% din 
absolvențiiclaselor 
terminale la examenele 
decertificare  
competențeși 
Bacalaureatîn anul în 
curs 

 
 
Noiembrie 
 

 
 
 
Diriginți 
Cadre didactice  

  

Participare la programe de 
formare continuă pentru 
dezvoltarea competențelor 
metodice și adaptarea la 
cerințele reformei din ÎPT 
(stagii de formare prin 
instituțiile acreditate, 
întâlniri metodice, lecții 
deschise, scheme de 
mentorat) 

Informarea cadrelor 
didactice în timp 
util 

Conform 
planificării 
cursurilor de  
formarefurnizate 

Directori, 
formatori, cadre 
didactice 

ISJ 
CCD 
Centre 
universitare 

Formarea 
cadre 
didactice   

Elaborarea planului de 
activităţi educative 
curriculare şi 
extracurriculare 

Activităţi educative, 
propuse de consiliul 
consultativ al elevilor 

 
Planul  activităţii 
educative 
 
Planul  activităţii 
Consiliul Consultativ al 
elevilor 

 
Septembrie  
 
 
 
Octombrie 

 
Consilier educativ 
 
 
Consiliul 
consultativ al 
elevilor 
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Aplicarea planului 
operational pentru anul 
2019-2020 

-monitorizarea: 
   - frecventei elevilor la 
orele de pregatire pentru 
examenele nationale  
  - nivelului de pregatire al 
elevilor prin identificarea 
itemilor cu rezultate slabe,  
centralizare rezultate 
- rapoarte periodice către 
familiile elevilor problemă 
si a celor de la clasele 
terminale  

Prevenirea şi 
reducerea 
absenteismului, 
crestere calitate act 
educațional, 
îmbunătățire situație la 
invațătură 
 
Planuri remediale  
 
 
 
Comunicari periodice 
familiilor  

Permanent Echipa 
managerială 
Consiliul de 
Administraţie 
Cadre didactice 

  

Completare on line RAEI: 
(întocmire planuri 
strategice si operaționale 
privind sistemul de 
asigurare a calității:-
rapoarte de monitorizare 
periodice şi autoevaluare-
rapoarte de analiză, a 
planurilor de îmbunătăţire 
şi a procedurilor 
-revizuirea fişelor posturilor 
angajaţilor;-întocmirea 
contractelor de muncă a 
suplinitorilor calificaţi 
-întocmirea la termen a 
actelor de studii 
-actualizarea bazei de date 
naţionale) 
 

RAEI  completat 
(planuri si instrumente 
de evaluare: 
-planul  operaţional al 
Comisiei de asigurare a 
calităţii-dovezi privind 
managementul calităţii 
-planuri de îmbunătăţire 
-proceduri -formulare 
de monitorizare 
periodice 
-rapoarte de autoev. 
-fişe post; 
-contracte de muncă 
-foi matricole -certificate 
de competenţă 
profesională 
-diplome de absolvire/  
Bacalaureat, BDNE) 

Octombrie 
-Finalizat 2018-
2019 
-Initializat 2019-
2020 
 
 
 
Septembrie/ 
Octombrie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil 
CEAC 

  
 
 
 
 
 
 
 
Buget  
2019-2020 
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PRIORITATEA: 2.Adaptarea  ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea pieţei muncii, în contextul integrării socio-

profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare privind cariera 

OBIECTIVE:Sprijinirea elevilor in deciziile privind cariera coreland aspiratiile personale cu nevoile pietei din judetul 
Braila 

TINTE : 1.Angajarea unui psiholog, in colaborare cu alta scoala, în vederea orientării profesionale după finalizarea 

studiilor; 
2. Consultarea ofertelor agenţilor  economici şi informarea permanentă atât a elevilor în vederea orientării profesionale  

după finalizarea studiilor; 

               3.Formarea competenţelor manageriale – antreprenoriale ptr.ghidarea opţiunilor elevilor încarieră; 

4. Scaderea ratei somajului in randul absolventilor 
CONTEXT: Aptitudinea și capacitatea intelectuală a fiecărui elev trebuie valorificată printr-o orientare corectă 
coroborată cu oferta educațională și cerințele pieţei muncii. Motodele de consiliere și motivareaelevilor depinde în mare 
măsură de nivelul procesului instructiv-educativ, respectiv de nivelul de formare a cadrelor didactice.  

Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la care    

  vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Analiza statisticilor AJOFM 
privind studiul pieţei forţei 
de muncă pe plan 
regional/ local şi 
diversificarea ofertei 
educaţionale în meserii din 
diferite domenii, pentru a 
asigura mobilitatea pe 
piaţa forţei de muncă. 

 
 
Creșterea populației 
școlare și reducerea 
ratei șomajului  

 
 
Iunie 2020 

 
 
Director/ director 
adjunct 

 
 
AJOFM 
Patronat 
IMM 

 
 
Buget  

Se vor face demersuri 
pentru angajarea unui 
psiholog, in colaborare cu 
alta școală, pentru 
orientarea profesională 

Ponderea elevilor care 
au beneficiat de 
consiliere 
 

Februarie 2020 
 

 

Director, 
Director adjunct 
 
 
 

Unitatea 
școlară, 
ISJ și 
Consiliul 
local 

Bugetul local 
și venituri 
proprii 
 
 

Consilierea şi orientarea 
elevilor pentru alegerea 

Participarea elevilor la 
structuri instituţionale 

 
2019-2020 

Echipa de proiect 
Consiliul de 

CJRAE 
Consiliul 
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unei cariere, prin 
antrenarea elevilor în 
acţiuni manageriale- 
antreprenoriale. 

specifice, la concursuri 
de simulare 
managerială. 
Opţiuni pentru carieră 

Administraţie  
Consiliul 
reprezent. al 
elevilor 
Consilier 
psihoped. 
Profesori 

elevilor 
 

Stabilirea CDŞ-urilor 
conform programelor si 
optiunilor beneficiarilor 
primari-introducerea în 
CDŞ a disciplinelor ce 
dezvoltă strategii de 
comunicare, de negociere, 
etc. 
Dezvoltarea CDL-ului în 
parteneriat cu agenţii 
economici. 

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

muncă. 

 

Februarie  
2020 

Responsabil 
curriculum, 
Şefi de arii 
curriculare 

Agenţi 
economici 

Buget 

Sondarea „pieţei” 
educaţionale, prin vizite la 
şcolile generale, prin 
atragerea elevilor din 
învăţământul gimnazial. 
Realizarea ofertei 
educaţionale a liceului, 
corelată cu cerinţele pieţei 
forţei de muncă. 

 
Creşterea efectivelor 
de elevi. 

 

Mai 2020 
 
Director şi 
responsabili 
curriculum. 

 
AJOFM 
Patronat 
IMM 

 

 

 

       - 
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PRIORITATEA: 3.Asigurarea accesului la ÎPT șicreșterea gradului de cuprindere în educație a elevilor din Măxineni și 
zonele  
arondate 

OBIECTIVE:Facilitarea accesului la educație prin ÎPT prevenirea si reducerea abandonului 

TINTE : 1.Facilitarea accesului la educație pentru elevi din grupurile țintă; 
Grupuri țintă prioritare: elevi din mediul rural: 
- Minorități etnice si romi 
- Elevi cu nevoi speciale (dificultăți de acces si integrare) 
              2. Prevenirea si reducerea abandonului școlar timpuriu;  
- Facilități de acces si sprijin pentru elevii din localitățile limitrofe comunei Măxineni; 
- Facilități de acces si sprijin pentru școlarizare nivel 4 – ciclul superior al liceului pentru elevii din rural 

CONTEXT: Lipsa materiala si dezinteresul ptr. școala sunt principalii factori ce afecteaza accesul la educație  
Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la care    

  vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Programe de sprijin pentru 
elevii care vor sa continue 
studiile prin schimbarea 
domeniului/traseului de 
pregătire” programe de 
recuperare si pregătire a 
elevilor pentru examenele 
de diferența 

Rezultate pozitive la 
examenele de 
diferența pentru elevii 
care susțin aceste 
examene 

Permanent  Director educativ Școlile 
din rețea  

- 

Adoptarea unui program de 
masuri pentru identificarea 
si integrarea elevilor cu 
cerințe educaționale 
speciale 

Identificarea elevilor 
si planurile de 
Intervenție pentru 
fiecare elev 

Noiembrie  
2018 

Consilierul școlar,  
Diriginții 

Diriginți  - 

Colaborarea cu autoritățile  
Instituțiile specializate si 
ONG-uri pentru oferirea de 
asistenta specializata, 

 
Elevi si părinți 
consiliați 

 
 
Permanent  

 
 
Consilierul școlar,  
Diriginții 

Diriginți  - 



85 

 

consiliere si sprijin pentru 
familiile si elevii cu risc de 
abandon 

Facilitarea mobilității 
elevilor in teritoriu 

Elevi navetiști 
identificați 

Permanent Consilierul școlar,  
Raport sinttetic 

inaintat primarie 

Diriginți - 

 

PRIORITATEA: 4. Implicarea actorilor sociali (părinți, agenți economici, comunitatea locală) în vederea îmbunătățirii 
comunicării și a relației părinți-școală-elevi; 

OBIECTIVE:Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea personală 

TINTE : 1.  Realizarea unei reţele de informare  prin consultarea unor site-uri ce cuprind ofertele disponibile pe piaţa 
muncii de către elevi în legătură cu abordarea pieţei forţei de muncă şi a inserţiei socio-profesionale; 
             2. Adoptarea unor politici şi strategii la nivelul unităţii şcolare care să asigure îmbunătăţirea comunicării cu 
beneficiarii direcţi şi indirecţi ai procesului instructiv-educativ; 

CONTEXT:Dezvoltarea, formarea șiintegrarea  profesională a tinerilor respectiv creșterea nivelului educational al 
acestora depinde în mare măsură de gradul de implicare al părinților, ceea ce în nenumărate situații nu există, din păcate.  
Rolul cel mai important al instituției școlare, în acest caz, este de a realiza conexiunea părinte-școală-elev.  

Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la 

care    

  vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Realizarea unui raport de 
analiză 2018-2019 

Raport de analiză 
2018-2019 

Octombrie 
2019 

Director, Şefii de 
ariicurriculare 
Consilier educativ 

  

Întocmirea planului de 
activitate pentru anul 
2019 – 2020: 
-organizarea de activităţi 
care să implice 
comunicarea între toţi 
actorii procesului 
instructiv-educativ: elevi, 
profesori, părinţi – ore de 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de activitate 
2018-2019 

 

 

 

 
 
 
 
Octombrie 
2019 

 
 
 
 
 
 
Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
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consiliere,  
-concursuri, ziua portilor 
deschise, -sărbători 
tradiţionale;-excursii 
 -implicare în viaţa socială 
a şcolii:Târgul de oferte 
educaţionale, Balul 
Bobocilor, Ziua Portilor 
Deschise etc. 

Diriginti  

Lectorate tematice cu 
părinţii 
Implicarea parinților în 
elaborarea bugetului si a 
curricumului la decizia 
școlii 

Chestionare, interviuri 
 
Ședințe cu comitetul 
reprezentativ al 
părinților 

Lunare  
 
Permanent  

Director, dir.adj. 
Consilieri 
educativi,  
Responsabil 
comisie curriculum  
Comitet de părinți 

Parinți  
Cadre 
didactice 

 

Realizarea unor activităţi 
curriculare care 
promoveazăcooperarea, 
dezvoltarea dimensiunii 
europene in cadrul unor 
parteneriate 
interinstituţionale, 
naţionale, europene 

Contracte, convenţii, 
proiecte educative 
 

Pe parcursul 
anului  

Director 
Coordonator de 
programe şi 
proiecte educative 
Consilierii 
educativi 
Comitetul de 
părinţi 
Consiliul 
consultativ  
al elevilor 

Agenţii 
economici 
Reprezentanţi 
ai comunităţii 
locale 
 

 
Extrabugetare 
Sponsorizări 
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PRIORITATEA: 5. Dezvoltarea infrastructurii prin programul de reabilitare PNDL,   investiţii/reparații în spaţiile de 
învăţământ 

OBIECTIVE:Crearea de noi spaţii pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii bune.  
Dezvoltarea infrastructurii specializate 

TINTE : 1.Consolidarea clădirii atelierului de instruire practica profil industria alimentara ; 
2. Constructie spațiu lapte-corn; 
3. Reabilitarea infrastructurii pentru corpul de cladire al liceului; 
 4. Constructia unei sali de festivitati. 
5.  Reorganizarea arhivei 
6.  Reorganizarea bibliotecii intr-un spatiu adecvat 

CONTEXT:Cea mai mare parte a spațiului destinat procesului instructiv educativ este dotată corespunzător însă sunt  
absolut   necesare investițiile  privind  dezvoltarea infrastructurii  în liceu cât si la școlile și grădinițele din structură și nu 
în ultimul rând  , crearea de spații destinate activităților extracurriculare. 
Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la care    

  vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Asigurarea bazei materiale 
prin reorganizarea spatiilor 
de instruire practica  

Reabilitarea corpului de 
clădire  
Organizarea bazei 
materiale pentru un nou 
profil, alimentatie 
publica si turism 

2019-2020 Director,director 

adjunct, consiliu 

administrație 

Consiliul 

local 

 

         - 

Atragerea de finanțări 
dinpartea agenților 
economici și a comunității 
locale pentru îmbunătățirea 
bazeimateriale a școlii 

 
Resurse 
extrabugetare 

Permanent  Director Agenți 

economici  

parteneri 

Buget primărie 

sau fonduri 

structurale 

Sensibilizarea si 
motivareacolectivului de 
elevi si cadre didactice 
pentru păstrareabazei 
materiale existente. 

Degradarea unuinumăr 
cat mai micde bunuri. 

Permanent  Director Cadre 

didactice 

și elevi  

 

           - 
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PRIORITATEA: 6. Modernizarea spaţiilor de învăţământ existente şi îmbunătăţirea bazei materiale conform cerinţelor 
standardelor de pregătire profesională; 

OBIECTIVE: Finalizarea lucrărilor în cadrul laboratoarelor tehnologice pentru profilele tehnic și resurse. 
Îmbunătăţirea bazei materiale a atelierelor şcolii  cu resurse şi mijloace didactice moderne, care să corespundă  
standardelor europene; 
                      Extinderea bazei materiale pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică; 

TINTE :Dotarea cabinetelor și laboratoarelor pentru desfășurarea procesului de calificare profesională în domenii 
prioritare  
comunei și zonei 

CONTEXT:Atingerea obiectivelor de performanță profesională presupun  un cadru specializat pentru activitățile 
didactice teoretice dar mai ales practice și nu doar existența unor spații aferente. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la 

care    

  vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Lansare SEAP oferte 
achizitii 
 

Materiale didactice 
puse in funcțiune 

Permanent  Responsabili 
arii curriculare 

Cadre 
didactice 

M.E.N. 

Asigurarea materiilor 
prime și materiale 
necesare pentru procesul 
de formare profesională 

Ponderea atelierelor 
care au necesarul de 
materii prime și 
materiale asigurat   

2019-2020 Cadrele didactice 
de specialitate 

Agenți 
economici 
parteneri 

Buget 
primărie sau 
fonduri 
structurale 

Reorganizarea retelei 
școlare în vederea 
diversificării bazei pentru  
stagiile de pregătire  
practică 

Posibilități diversificate  
de formare 
profesională 

2019-2020 Director, director 
adjunct, consiliu 
administrație 

Consiliul 
local 

Buget 
primărie și 
fonduri 
extrabugetare 
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PRIORITATEA: 7.Dezvoltarea de parteneriate eficiente in IPT pentru o formare profesionala de calitate 

OBIECTIVE:Creșterea implicării active a partenerilor sociali in planificarea dezvoltării instituționale si in desfășurarea 
procesului  
de formare in sistemul IPT; 
Formarea în domeniul managementului de proiect. 

TINTE : 1.Realizarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi international 
2.Iniţierea unor proiecte educaţionale  atât la nivel local cât şi judeţean, dar şi a unor activităţi curriculare şi  
extracurriculare care să permită traziţia de la şcoală la locul de muncă. 

 

CONTEXT: Activitatile de cooperare derulate de  scoala se desfasoară in contextul nevoii de dezvoltare, de dobândire 
şi utilizare de catre elevi a cunoştinţelor, aptitudinilor şi calificărilor în vederea facilitării dezvoltării personale în vederea 
angajarii şi a participării pe piaţa europeană a muncii. Scoala si alte instituţii sau organizaţii oferă oportunităţi de 
învăţare, de practici inovatoare în domeniul educaţiei, respectiv formare profesională. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiective (Ce anume 
trebuie să se întâmple?) 

Rezultate așteptate 

      (măsurabile) 

Data pănă la care    

  vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri  

 

Sursa de 

finanțare 

Diversificareaportofoliului 
de parteneriate al scolii 
prin 
încheierea de noi convenții, 
creșterea numărului 
departeneri 
implicați,diversificarea 
obiectivelor siactivităților 
comune 

Portofolii Noiembrie  Director, 
Reprezentant 
al agenților 
economici 

Agenți  
economici 

 

Revizuirea anualaa harții 
parteneriatului 

Harta parteneriatului Noiembrie Director 
Director adj. 

Agenți  
economici 

 

Îmbunătățirea organizării 
examenelor de absolvire 
prin 
Implicarea partenerilor in 
comisiile de examinare 

Nr. de parteneri 
participanți in 
comisie 

Iunie 2020 Președintele 
comisiilor de 
examinare 

Agenți  
economici 

 



90 

 

Identificareade resurse 
financiare pentru participarea 
elevilor şi cadrelor didactice 
la diversele proiecte în care 
şcoala este implicată  

Parteneri şi sponsori în 
vederea derulării 
proiectelor  

 

 Directorii,  

Profesorii 
implicaţi 

  

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND CONTRIBUŢIA LA REŢEAUA DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

Obiectivul general:  

Elevii să-și autoevalueze nivelul de pregătire, manifestând mobilitate ocupaţională în raport cu schimbările de pe piaţa muncii. 

Obiective specifice: 

O1- Adaptarea ofertei educaţionale princurriculum corelat cu cerinţele socio-economice locale pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. 

O2- Perfecţionarea personalului didactic și nedidactic al şcolii prin formare continuă, în vederea creşterii calităţii procesului instructiv educativ din şcoală. 

O3-Orientarea şcolară a absolvenţilor prin informare și consiliere profesională. 

O4-Dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu echipamente specifice domeniului de sănatatedin resurse financiare propriipentru crearea de condiţii optime 

realizării competenţelor profesionale. 

O5-Dezvoltarea parteneriatului şcoală –farmacii/spitale/laboratoare/cabinete individuale etc, pentru creşterea calităţii învăţământuluipostliceal, în vederea 

participării susţinute a tinerilor la  

viaţa economică și socială a comunităţii. 

O6. -Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie și a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu succes a 

acestora, după absolvire în viaţa socio-economică. 

O7.-Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

- aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară adaptat nevoilor dinșcoală noastra; 
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- identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar și comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor 

educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală și fizică, etc; 

- atragerea Comisiei diriginţilor și implicit a elevilor în activităţi și programe de socializare și culturalizare. 

- motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, organizarea activă a redacţiei revistei şcolare, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific 

cultural. 

- elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum și pentru monitorizarea și oferirea 

de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental. 

- implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic și secvenţe de autocunoaştere, în colaborare cu profesorii, 

asistentii,farmacistii,doctorii. 

- atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional și internaţional; 

- continuarea demersului de atragere a parteneriatelor și a schimburilor de experienţă cu scolile din ţară și străinătate. 

 

IMPACT: actiunile prevazute pentru anul școlar2011-2012 vor avea că grupuri tinta:managementul școlii, comisia diriginților, consiliul profesoral, elevii, 

societatea civilă, instituții abilitate. 

SCOPUL: realizarea uni comportament adecvat viitoarei meseriiprin atragerea acestora înactivități educative a instituțiilor abilitate în educația elevilor. 

INDICATORI DE BAZĂ 

1.procent ridicat de elevi cu o solidă pregatire teoretica și practica(99,47% promovabilitate)  

2.procent ridicat de resurse umane formate în domeniul consilierii și orientarii profesionale(55%) 

3.cresterea numarului profesorilor diriginți ce vor urma cursuri de formare pe consiliere(crestere estimata de 50%) 

4.cresterea gradului de integrare a rromilor și copiilor cu handicap(numarul locurilor pentru etnie rroma va inregistra o crestere cu 50 % iar pentru copii cu 

handicap cu 100%.
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

1.Managementul 

resurselor 

Formarea și 

dezvoltarea 

capacităţii de 

organizare a 

clasei, de 

identificare 

și soluţionare 

a nevoilor 

grupului 

a. Constituirea 

comisiilor 

diriginţilor și 

stabilirea 

responsabilităţil

or 

Septembrie

2017 

Membrii C.A 

Direcţiunea 

Consilier 

educativ 

 Procese verbale Implicarea în proporţie de  

100% a diriginţilor în 

ameliorarea comportamentului 

şcolar și comunitar al elevilor 

b. Întocmirea 

planului 

managerial 

pentru 

activitatea 

educativă; 

Întocmirea 

planificărilor 

semestriale la 

orele de 

consiliere în 

conformitate cu 

noile 

reglementări  

Septembrie 

2017 

Director  

Consilier 

Educativ 

Diriginţi 

 

 

I.S.J. 

Formatori pe 

consiliere: 

Procese verbale 

Efectuarea corectă a 

planificărilor și respectarea 

activităţilor propuse atât la 

orele de consiliere cât și la cele 

extraşcolare (cu procese 

verbale de desfăşurare a 

acţiunilor) 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

c. Prezentarea 

Planului 

Managerial în 

C.P. 

Octombrie  

2017 

Director  

Consilier 

Educativ 

 Consiliul 

Profesoral 

Procese verbale 

-Creşterea numărului 

deprofesori, 

asistenți,farmacisti,doctori, 

implicaţi în acţiuni 

Toţiprofesorii,doctorii,farmacis

tii,asistentii vor cunoaşte 

activităţile prevăzute pentru 

anul şcolar 2011-2012și vor 

participa la acţiuni conform 

planului de activităţi 

d. Elaborarea 

unui proiect de 

monitorizare a 

diriginţilor, 

interasistențe, 

grafic de 

derulare, ore 

demonstrative 

Octombrie  

2017 

Consilier 

Educativ 

 Diriginţi 

Procese verbale 

- Ameliorarea tehnicilor de 

clasă (metode interactive, 

centrate pe elev) 

 

e. Întruniri ale 

Comisiei 

Diriginţilor cu 

Consilierul 

Educativ și 

Semestrial Consilier 

Educativ 

 Diriginţi 

Consiliul 

Consultativ al 

Activităţii 

Educative 

Procese verbale 

Rezultate măsurabile (proiecte 

didactice, fişe de asistenţă la 

ore) 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

2.  

Educaţia pentru 

valorizare 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

valorizare 

maximă a 

potenţialului 

propriu 

Stimularea 

elevilor capabili 

de performanţă 

Perma 

nent 

Profesori 

Diriginţi 

  Creşterea numărului de note 

peste 8 la concursuri și 

Olimpiade şcolare (cu 10-20%) 

Formarea 

atitudinii 

responsabile 

și stimularea 

iniţiativelor 

personale ale 

elevilor 

Organizarea 

Consiliului 

Elevilor și 

stabilirea 

planului de 

activităţi pe 

sem. I: 

- Balul 

Bobocilor 

- Revista 

şcolii 

Noiembrie 

2017 

Comisia 

Diriginţilor 

Director 

Consilier 

Educativ 

Consiliul 

Elevilor 

Echipa 

redacţională a 

revistei şcolii 

 Coordonator: 

Consiliul 

Elevilor 

 

I.S.J.  

Creşterea cu 20-50% a 

numărului de elevi care se 

implică în acţiuni (fotografii, 

secvenţe video, procese verbale 

ale acţiunilor desfăşurate) 

Oferirea de 

consiliere legată 

de tehnicile de 

învăţare pentru 

evitarea eşecului 

şcolar 

Perma 

nent 

Profesori  Diriginţi 

Psiholog şcolar 

Scăderea cu 20% a cazurilor de 

abandon şcolar, absenteism 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

Expozeu tematic 

privind aspecte 

legate de 

probleme 

specifice 

viitoarei meserii 

mar.- apr. 

2018 

Consilier 

Educativ 

Diriginţi 

  Sensibilizarea unui număr cât 

mai mare de elevi faţă de 

importanţa responsabilităţii de 

propria persoană 

3. 

Educaţia pentru 

sănătate 

 Prevenirea 

factorilor de 

risc asupra 

comportamen

tului şcolar și 

comunitar al 

elevilor: 

consumul de 

tutun, alcool, 

droguri, 

violenţă, 

SIDA, boli 

cu 

transmitere 

sexuală; 

Proiect 

„Săptămâna 

Educaţiei 

Globale‖: 

activităţi 

conform 

Protocoalelor 

încheiate între 

şcoală și 

colaboratori 

(tabel anexă 

activităţi) 

Octombrie  

 2017/ 

sem. II 

Consilier 

Educativ 

Psiholog 

şcolar 

Diriginţii în 

cadrul orelor 

de consiliere 

 - Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare 

șiConsiliere 

Antidrog Galaţi; 

- Fundaţia 

„Inimă de 

Copil‖ 

- Centrul de 

ASISTENȚĂși 

Protecţie a 

victimelor 

traficului de 

persoane; 

Scăderea numărului de 

evenimente negative, 

experienţe personale negative, 

îmbolnăviri, datorate 

consumului de tutun alcool, 

droguri sau relaţiilor sexuale 

neprotejate  
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

Realizarea de 

parteneriate 

cu organisme 

acreditate, 

ONG-uri. 

„Sunt ceea ce 

sănătatea îmi 

permite‖ – 

proiect 

parteneriat cu 

Direcţia de 

Sănătate 

Publică. 

Sem. II Psiholog 

şcolar 

medici 

-  - Direcţia de 

Sănătate Publică  

- doctori 

- asistent 

medical 

- diriginţi 

Scăderea cazurilor de 

îmbolnăviri înregistrate de 

către așistentul medical şcolar 

în liceu (statistică cabinet 

medical pentru comparaţii) 

4. 

Educaţia pentru 

ecologie 

Responsabili

zarea și 

implicarea 

elevilor în 

acţiuni 

sociale și de 

ecologizare 

„Spune-mi în ce 

loc trăieşti că să-

ţi spun cine eşti‖ 

– proiect de 

activităţi 

Dec. 2017 Consilier 

Educativ 

Profesori 

geografie 

Diriginţi 

 Agenţia de 

Protecţie a 

Mediului  

Existenţa unui mediu curat, 

adecvat învăţării și convieţuirii 

în grup, în clase, şcoală, areal 

aferent (fotografii comparative 

înainte/după, acţiuni) 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

5. 

Educaţia pentru 

cetăţenie 

democratică 

interculturală 

Cunoaşterea 

și respectarea 

valorilor 

fundamentale 

ale societăţii 

democratice: 

formarea 

conduitei 

participative 

la viaţa 

socială 

Marcarea 

evenimentelor 

importante la 

nivel naţional, 

regional, 

european: Zi 

Naţională, 

integrarea în 

U.E., sărbători 

religioase, 

comemorări 

Calendar 

evenim. 

2017-2018 

Profesori  Direcţiunea 

I.S.J.  

Primărie 

 

Aprecierea 

culturii 

naţionale 

prin 

comparaţie 

cu alte culturi 

Participarea 

laProiecte 

„Comenius‖  

Pe 

parcursul 

anului 

şcolar: 

 

Director  Ag. Naţională 

„Socrates‖ 

Profesori de 

limbi străine 

Elevi 

selecţionaţi 

- Diseminarea informaţiilor, 

bunelor practici, a experienţei 

acumulate în schimbul 

intercultural prin broşuri, mese 

rotunde, expoziţii; 

- Creşterea abilităţilor de 

comunicare în limba străină 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

6. 

Educaţia pentru 

drepturile omului 

/ copilului 

 

 

 

 

 

 

Formarea și 

dezvoltarea 

respectului 

faţă de 

celălalt, a 

toleranţei 

 

 

 

Drepturile și 

obligaţiile 

copiilor, 

tinerilor,adultilo

r 

Octombrie 

2017 

 

Ianuarie 

2018 

Consilier 

Educativ 

 

 

D.G.A.S.P.C. 

 

Crearea unei Platforme a 

drepturilor copiilor și 

expunerea acesteia la avizierul  

școlii și/sau a claselor 

implicate în activităţi 

Cunoaşterea 

propriilor 

drepturi, dar 

și obligaţii 

 

 

Drepturile 

europene ale 

tinerilor 

Martie  

2018 

Consilier 

Educativ 

 

 

 

 

 

D.G.A.S.P.C. 

 

Obţinerea de rezultate 

deosebite în concursuri la nivel 

naţional și european 

(concursuri pe Internet  la nivel 

naţional) 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

7. 

Educaţia pentru 

calitatea stilului 

de viaţă 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

respectului 

pentru 

semenii 

noştri și a 

solidarităţii 

umane 

 

 

 

 

 

Continuarea 

activităților 

Centrului de 

voluntariat și 

implicarea 

acestuia în 

acţiuni sociale 

Nov. 2017 

apr. 2018 

Consilier 

Educativ 

Psiholog 

şcolar 

 Consiliul Eleilor 

Biserică, Azilul 

de bătrâni 

 

- Atragerea unui număr 

cât mai mare de elevi în acţiuni 

de binefacere 

8. 

Educaţia pentru 

dezvoltare 

personală / 

Planificarea 

carierei 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

proiectare și 

de 

autoevaluare 

 

 

 

Participarea la 

colocvii pe tema 

planificării 

carierei, a 

realizării 

portofoliului 

personal 

șisimulări de 

interviuri de 

angajare 

ian. 2018 

mai 2018 

iun. 2018 

Director   

 

 

Profesori 

economişti 

- Creşterea cu 90-95% a 

numărului de absolvenţi 

angajaţi 

- Menținerea procentului  

de 100%- al reuşitei la 

examenul de licență 
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Componenta 

educativă 

Obiective Activitatea Termen Responsabil Buget Metode/ 

instrumente de 

monitorizare și 

evaluare 

Rezultate aşteptate/indicatori 

de realizare (măsurabile) 

Formarea 

unui stil de 

muncă 

eficient 

 

 

Teme la orele de 

consiliere 

privind cariera 

și piaţa muncii 

tot anul 

şcolar 

Diriginţii  A.J.O.F.M. 

I.S.J. 

-  
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 PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 

 

ARGUMENT 

 

Învăţarea centrată pe elev înseamnă că elevii învaţă atât în grupuri cât și individual pentru a explora diverse probleme și a deveni persoane care 

folosesc în mod activ cunoştinţele, mai curând decât receptori pasivi de cunoştinţe. (Harmon S.W. & Hirumi A., 1996) 

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare a predării care presupune înlocuirea prelegerilor cu un stil de învăţare activ, integrarea 

programelor de învăţare ce ţin cont de ritmul propriu al elevului și/sausituaţii de cooperare în grup, considerând că, în fond, elevul este cel responsabil pentru 

progresele pe care le face în ceea ce priveşte educaţia.(Nanney, B.) 

Mediul învăţării centrate pe elev se concentrează în primul rând asupra nevoilor elevului, pe când mediul centrat pe materia de studiu se 

concentrează în primul rând asupra transmiterii unor cunoştinţe. (Clasen & Bowman, 1974) 

Primul pas –trecerea de la predare la învăţare – reprezintă o schimbare de la accentul pus asupra profesorului, că persoană care oferă cunoştinţe 

sau instruire/pregătire profesională, la situaţia în care elevul a devenit persoana care dobândeşte cunoştinţe sau abilităţi. Din receptor pasiv, elevul devine cel 

care cercetează activ în procesul de învăţare. 

Pentru elev, al doilea pas către învăţarea centrată pe elev a însemnat un alt răspuns la întrebările ―când‖, ―unde‖, ―ce‖, ―cum‖ și ―de ce‖ 

referitoare la procesul de învăţare. Această schimbare nu a însemnat însă că, pentru elev, procesul de învăţare este total eliberat de influenţe exterioare. S-a 

schimbat poziţia profesorului: în loc să fie în centrul procesului, acţionează că un îndrumător de pe margine. 
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OBIECTIVE 

- Eficientizareaprocesului de învăţare și transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare. 

 - Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor. 

 - Responsabilizarea elevilor privind propria formare prin activităţi realizate la firma-mamă pentru firmele de exerciţiu. 

 - Promovarea învăţării incluzive. 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

-Proiectarea, organizarea și 

desfăşurarea activităţilor de 

învăţare, cu implicarea activă a 

elevilor în propriul proces de 

formare învăţare centrată pe elev 

 -desemnarea unui coordonator 

pentru activităţi de învăţare 

centrate pe elev organizarea unor 

cursuri de formarepentru 

diseminarea informaţiilor privind 

învăţarea centrată pe elevi 

 

-identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor fiecărei 

clase și stabilirea stilului 

dominant al clasei 
 

-60% din personalul 

didactic participă la cursuri 

organizate pe metode 

active de învăţare 

-100% dintre elevi 

completează chestionare 

pentru determinarea stilului 

de învăţare  

 

-înţelegerea de către elevi a 

modulului care îi ajută să 

înveţe cel mai bine 

-transformarea procesului 

învăţării într-unul activ, 

antrenant și atractiv pentru 

elevi 

-lecţii cu activităţi centrate 

pe elevi 

-participarea activă și 

eficientăa elevilor la lecţii 

-petrecerea în mod plăcutşi 

cu succes a timpului la 

şcoală 

-responsabilizarea elevilor 

-planificări ale 

activităţilor didactice,  

 

-proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe 

elev, 

 

-chestionare pentru 

determinarea stilului de 

învăţare, 

 

-formulare pentru planul 

de lecţie, 

formular pentru analiza 

propriilor practici, 

 

-formular pentru tema 

de lucru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2017 

 
 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

care au participat la 

cursuri de formare 

privind învăţarea 

centrată pe elev  

 

Cadrele didactice 

-disponibilitatea cadrelor 

didactice de a desfăşura 

lecţii cu activităţi centrate 

pe elev; 

 

-gradul de implicare și 

antrenare a elevilor pentru 

participarea la lecţii; 

 

-interesul manifestat de 

elevi pentru propria 

formare 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

asupra propriei formări 

-stabilirea strategiilor de 

învăţare, care corespund cel mai 

bine stilurilor individuale de 

învăţare ale elevilor 

-întocmirea proiectelor de lecţii 

cu activităţi centrate pe elev 

-pregătirea spaţiului și a 

materialelor de învăţare 

-organizarea și desfăşurarea de 

lecţii cu activităţi de învăţare 

centrate pe elev la toate clasele, 

cu sărcini diferite de învăţare 

pentru cele trei stiluri de 

învăţare: vizual, auditiv și 

practic 

 -utilizarea metodelor active în 

procesul învăţării: lucrul în 

grupuri mici și perechi, jocul de 

rol, studiul de caz, 

brainstorming-ul 

-aplicarea metodelor alternative 

pentru evaluare: 

autoevaluarea,proiectul 

individual și în grup, portofoliul. 

-evaluarea eficienţei utilizării 

strategiilor didactice adecvate 

stilurilor individuale de învăţare. 

-90% din cadrele didactice 

aplică metodele active de 

învăţare. 

-situaţii de învăţare în care 

elevii se vor simţi în largul 

lor și vor avea încredere în 

strategia didactică folosită 

de profesor. 

-abilităţi cheie dezvoltate la 

elevi și competenţe. tehnice 

dobândite de către aceştia, 

corespunzător Standardelor 

de Pregătire Profesionale. 

-dezvoltarea la elevi a 

stilului preferat de învăţare. 

-găsirea celei mai potrivite 

căi de a învăţa. 

-creşterea 

eficienţeiînvăţării. 

-10% din programele 

şcolare sunt predate cu 

ajutorulcalculatorului. 
 

-proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe 

elev, cu sarcini 

diferenţiate pe stilurile 

individuale de învăţare 

ale elevilor. 

 

-materiale și resurse de 

învăţare adecvate 

stilurilor de învăţare ale 

elevilor: fişe de 

documentare, fişe de 

lucru, teste, fişe de 

evaluare, fişe de 

observare, proiecte și 

miniproiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii  

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice 

care au participat la 

cursuri de formare 

privind învăţarea 

centrată pe elev  
 

-disponibilitatea cadrelor 

didactice pentru aplicarea 

strategiilor didactice care 

să corespundăstilurilor 

individuale de învăţare 

ale elevilor 

 

-Factori cu influenţă 

pozitivă: 

participarea cadrelor 

didactice la cursuride 

formare  

2. Construirea unui mediu de 

învăţare accesibil pentru toţi 

 

- îmbunătăţirea 

- programe de învăţare 

individuale care să 

 

 

 

Echipa managerială 

 

Agenţii economici 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

elevii, cu asigurarea de şanse 

egale ; asigurarea condiţiilor 

egale de acces la programele de 

învăţare pentru toţi elevii și 

sprijinirea acestora pentru 

propria formare. 

-identificarea elevilor cu un nivel 

scăzut de pregătire. 

- asigurara sprijinului specializat 

pentru învăţare: personal 

didactic bine pregătit. 

 - asigurarea unui mediu fizic 

potrivit pentru învăţare: săli de 

clasă, cabinete de specialitate, 

centru de informare și 

documentare ş.a. 
 

performanţelor de învăţare. 

- toţi elevii identificaţi 

având un nivel scăzut de 

pregătire vor beneficia de 

programe speciale de 

pregătire. 

- progres în pregătire. 

 

 
 

asigureprogresul și 

învăţarea. 

- programe de învăţare 

pentru elevii care 

participă la concursuri 

şcolare. 

- proiecte, programe. 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice 

care au participat la 

cursuri de formare 

privind învăţarea 

centrată pe elev și 

cele implicate în 

firmele de exerciţiu 
 

reprezentând firme-

mamă 
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE 

(ÎNTRE ŞCOLI) 

 

CONTEXT:  

 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare și pentru schimbul de cunoştinţe și experienţe. Stabilirea unei reţele de 

colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  

 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale și personale (pentru cadrele didactice și elevii 

şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe și experienţă, precum și dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde 

cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 

 

OBIECTIVE: 

1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 

2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice și elevii şcolii; 

3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 

4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială șiprofesională; 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni împreună cu 

partenerii din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a 

planului operaţional pentru reţelele interne 

de colaborare; 

Semnarea contractelor de colaborare între 

partenerii reţelei; 

Întocmirea programului de desfăşurare a 

activităţilor, responsabilităţi, termene; 

Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui 

feed-back de calitate. 

Întocmirea planului 

managerial 

Octombrie 

2018 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 
 

Alte şcoli   

 

 

 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni 

și comunicări ştiinţifice; 

-Diseminarea exemplelor de bună practică; 

-Schimb de cunoştinţe între instituţii cu 

acelaşi profil sau de profile diferite, menite să 

faciliteze dezvoltarea de idei noi; 

- Constituirea unui forum de discuţie privind 

problemele și aspiraţiile cadrelor didactice 

aparţinând unor structuri șimilare. 

 

 

 
 

90 % din cadrele 

didactice ale şcolii 

se perfecţionează 

prin activităţi 

ştiinţifico – 

metodice comune; 

Soluţionarea de 

probleme comune 

ale cadrelor 

didactice  

Conform 

planificării 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Octombrie 

2018 
 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Responsabilul cu 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 

Cadrele didactice 

3.Participarea la activităţi cu caracter 

concurenţial în vederea obţinerii performanţei 

- Concursuri şcolare și extraşcolare pe teme 

Cresterea cu 30 % 

a numărului de 

Elevi pregătiţi 

Conform 

planificării 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

care răspund 

Parteneri 

de creaţie, artistice, sportive, 

antreprenoriale; 

- Olimpiadele şcolare. 

pentru competiţie 

Creşterea nivelului 

performanţei 

elevilor cu 20 %; 
 

 
 

comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

4.Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 

umanitar și de voluntariat menite să-i 

pregătească pe aceştiapentru viaţă și inserţie 

socială. 

Creşterea 

interesului pentru 

pentru 15% din 

elevii neimplicaţi 

încă în astfel de 

activităţi 

Conform 

planificării 

 
 

Echipa managerială 

Responsabilul 

comitetului ECO- 

şcoală 

Consilierul educativ 

Cadrele didactice 

3. 5.Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 

informare, orientare șiconsiliere privind 

cariera 

- Participarea elevilor la simularea unor 

interviuri; 

- Participarea elevilor la târguri de job-uri; 

 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al 

elevilor. 

Inserţia a minim 70 

% dintre absolvenţi 

pe piaţa muncii 

 

Creşterea cu 80% a 

numărului de 

absolvenţi pregătiţi 

pentru abordarea 

vieţii și survolarea 

activă a pieţei 

forţei de muncă 

Conform 

planificării 

 

Noiembrie 

2018 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Consilierul educativ 

 

Psihologul şcolar 

 

Cadrele didactice 
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE 

ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN 

(principalii parteneri externi) 

 

CONTEXT:  

 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara șistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sărcina de a aborda sistematic, diversificat și 

mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate în proces. Dezvoltarea de 

către şcoală a unei reţele elaborate și echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială și pe piaţa muncii) a 

absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară și faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile 

interesăte în această reţea. Căși la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.  

 

OBIECTIVE: 

1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 

2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesionalși dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional pentru 

reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern; 

- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii reţelei; 

- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 

responsabilităţi, termene; 

- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de calitate. 

Întocmirea 

planului 

managerial  

Octombrie 

2018 

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Reprezentanţi ai agenţilor 

economici 

 

 

*anexa 

parteneri 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare 

economice și sociale la nivel local și la nevoile de dezvoltare 

personală șiprofesională a elevilor: 

- identificarea agenţilor economici și a potenţialului acestora, 

în strânsă legătură cu domeniile de pregătire profesională ale 

şcolii; 

- formarea la elevi de abilităţişi competenţe creative cerute pe 

piaţa forţei de muncă; 

- stimularea învăţării active; 

- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de calificări 

de pe piaţa muncii; 

Cifrăde 

 şcolarizare 

 realizatăîn 

 procent de 

 66,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 

3. Asigurarea transparenţei în formarea profesională 

- Realizarea C.D.L.-urilor în acord cu nevoile și aşteptările 

agenţilor economici parteneri; 

- consultarea elevilor și a părinţilor în alegerea disciplinelor 

opţionale; 

- desfăşurarea activităţilor de instruirepractică ―acasă‖ la 

potenţialul angajator (parţial sau total). 

 

 

 

 

01.10.2018 Echipa managerială 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 

4. Consiliere, orientare şcolară șiprofesionalăși dezvoltarea 

spiritului antreprenorial. 

Toti elevii  Septembrie 

2018 

 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate 

aşteptate 

Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

care răspund 

Parteneri 

- Dezvoltarea atitudinilor și competenţelor necesare pentru a 

face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal șiprofesional; 

- Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a 

elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă; 

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 

dezvoltare pentru inserţia profesională; 

- Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de elevi 

privind schimbările sociale, economice, politice, și 

tehnologice în stilul de viaţă și tipurile de profesii de pe piaţa 

muncii; 

- Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Noiembrie 

2018 

 

Conform 

planificării 

Consilierul educativ 

 

Psihologul şcolii 

 

Cadrele didactice 
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PLAN OPERATIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

 

CONTEXT: 

Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesionalși tehnic se identifică printr-un tip de învăţământ bazat pe competenţe și nu pe durata pregătirii. 

De maximă importanţă pentru toţi actorii implicaţi este asigurarea unei evaluări și certificări credibile, validată de piaţa muncii la absolvirea fiecărui nivel de 

calificare. 

OBIECTIVE: 

1.Îmbunătățirea calității educaționale furnizate de organizație  

Numele furnizorului de EFP 

 

 

Adresă furnizorului de E.F.P.  telefon – fax – email 

 

 

Perioada acestui plan 

 

de la 09.09.2019 
zi/luna/an 

până la 12.06.2020 
zi/luna/an 

Numele directorului 

 

Calu Mirela  

Semnătura directorului 

 

 

Data planului de îmbunătăţire 

 

 

Data aprobării 

 

 

Numele inspectorului 

 

 

Semnătura inspectorului 
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Monitorizarea internă 

 

Prima perioadă 
15 septembrie – 15decembrie 

Perioada a 2-a 
15 decembrie - 15 martie 

Perioada a 3-a 
15 martie - 15 iunie 

Data la care s-au adus 

modificări planului de 

îmbunătăţire 

15 iunie 15 decembrie 15 martie 

 

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1. Managementul calităţii 

PUNCTE SLABE- avute în vedere: 1. 14. procedurile și politicile nu sunt monitorizate și evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt 

eficiente și respectate și că procesele sunt adecvate  

1.15. nu în toate cazurile se stabilesc proceduri privind neconformitatea și nu se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Actualizarea 

procedurilor 

existente și 

elaborarea unor 

proceduri 

adecvate 

Realizarea 

deproceduri 

pentru punerea 

în practică a 

politicilor 

educaţionale, 

care respectă 

cerinţele interne 

și externe 

șiasigură 

calitatea în 

învăţământ 

 

- Proceduri 

realizate de 

CEAC 

- Regulamentul 

CEAC 

 

Director: 

Responsabil 

CEAC: 

 

Responsabili 

departamente 

 

 

 

majoră 

 

Noiembrie 

2015 pentru 

actualizare  

 

Permanent 

pentru 

elaborare de 

proceduri noi în 

funcţie de 

necesităţi 

 

Membrii CEAC 

 

 

Mape și dosare 

cu proceduri 

 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2. Responsabilităţi de management 

 

-PUNCTE SLABE- avute în vedere: 2.13. nu se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele și 
caracteristicile tuturor factorilor interesați (ex. parteneri economici), şinu se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare 

și adezvolta programe de învăţare  

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Realizarea unei 

baze de date 

despre anumite 

variabile 

importante, 

precum 

evoluţiile de 

ordin social, 

ecologic, 

economic, 

juridic și 

demografic 

Colectarea în 

mod regulat a 

informaţiilor 

Planul de 

Acţiune al 

Şcolii 

Statistici 

existente în 

baza de date a 

Comisiei pentru 

elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

CA 

 

Membrii 

colectivului de 

elaborare 

P.A.S. 

 

Comisia pentru 

elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

 

Inginerul de 

sistem 

desemnat 

majoră 1.02.2016 

 

 

 

 

10.04.2016 

 

 

Director  

 

Membrii CEAC 

Costuri de 

tiparire și 

redactare 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2. Responsabilităţi de management 

 

-PUNCTE SLABE- avute în vedere: 2.9. Rolurile, responsabilităţile, autoritatea și răspunderea care revin fiecărui membru al personalului nu 

sunt în mod clar definite și nu sunt pe deplin înţelese de toţi factorii interesați. 
Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse necesare 

Fiecare 

membru al 

personalului să 

înţeleagă pe 

deplin rolul, 

responsabilită-

ţile, autoritatea 

și răspunderea 

care îi revin 

 

 

 

Cunoaşterea 

fisei postului  

 

Studierea 

notelor de 

serviciu 

 

Training-uri de 

management 

pentru 

responsabilii de 

comisii și 

departamente 

Fişele postului 

pentru : 

- personalul 

didactic- 

personalul 

didactic 

auxiliar- 

personalul 

nedidactic 

 

Notele de 

serviciu  

 

Cursuri, 

materiale 

informative, 

procese verbale 

ale întâlnirilor, 

produse ale 

work - 

shopurilor 

 

Directorii 

 

CA 

 

Responsabilii 

de 

compartimente 

 

majoră 

 

Decembrie  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie  2018 

 

Directori 

Membri CEAC 

 
Costuri de 

tipărire și 
redactare pentru 

materiale 

informative 
 

 

 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 2. Responsabilităţi de management 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 2.18.nu sunt colectate, stocate și analizate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum 

evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic și demografic. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

Îmbunătăţirea metodelor de 

valorificare a informaţiilor 

legate de evoluţiile de ordin 

social, ecologic, economic, 

juridic și demografic 

 

 

 

Consultarea 

P.R.A.I. și 

P.L.A.I., a 

statisticilor I.S.J.,  

 

Aplicarea de 

chestionare 

elevilor  

 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale în 

cadrul școlii 

 

Adaptarea ofertei 

educaţionale la 

evoluţia și 

cerinţele pieţii 

muncii 

 

- Chestionarele 

elevilor 

 

 

 

- Pliante cu ofertele 

educaţionale a şcolii 

postliceale  

 

- Șite –ul şcolii 

 

- Statisticile privind 

inserţia socio-

profesională a 

absolvenţilor școlii 

- Statisticile I.S.J., 

A.J.O.F.M., Camera 

de Comert și 

Industrie, I.T.M. 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative 

 

 

Comisia pentru 

elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

 

 

majoră 

 

permanent 

 

 

 

Directori 

 

Membri CEAC 

 

Costuri de 

tipărire și 

redactare 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3.Managementul resurselor 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 3. 15. Rolurile, responsabilităţile, autoritatea și răspunderea care revin fiecărui membru al personalului sunt 

în mod clar definite dar nu sunt pe deplin înţelese de toţi factorii interesați. 
(din raportul de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Îmbunătăţirea 

modalităţilor de 

înţelegere a 

 rolului, a res- 

ponsăbilităţilor, 

a autorităţii și 

arăspunderii 

fiecărui 

membru al 

personalului 

 

 

Studiul 

individual 

aprofundat al 

fişei postului, al 

notelor de 

serviciu și al 

proceselor 

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral și al 

Consiliului de 

Administraţie 

- Fişa postului 

 

- Nota de 

serviciu 

 

- Procesele 

verbale ale 

Consiliului 

Profesoral și ale 

Consiliului de 

Administraţie 

- Întregul 

personal al 

şcolii 

 

- Comisia de 

întocmire a 

fişelor postului 

și a notelor de 

serviciu 

majoră 30.10.2017 Membrii CEAC 

 

Directorii 

Costuri tipărire 

și redactare 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3. Managementul resurselor 

PUNCTE SLABE avute în vedere:3.22. Datele privind rata de retenţie și rata de succes a elevilor nu sunt utilizate în mod optim pentru a aduce 

în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea profesională. 

(din raportul de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Utilizarea 

optimă a datelor 

privind rata de 

retenţie și rata 

de succes a 

elevilor pentru 

a aduce în 

discuţie 

potenţiale 

aspecte legate 

de dezvoltarea 

profesională 

 

 

 

 

 

- Urmărirea 

traseului 

absolvenţilor 

încadrarea în 

muncă 

 

 

- Afişarea 

ofertelor de 

locuri de muncă 

- Statisticile 

privind 

încadrarea în 

muncă a 

absolvenţilor 

 

 

 

- Avizierul 

 

Diriginţii 

claselor 

terminale 

 

Serviciul 

Secretariat 

 

Membrii P.A.S. 

 

majoră 

 

30.10.2017 

 

Directori 

 

 

 

 

 

C.E.A.C. 

 

Costuri tipărire 

și redactare 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4. Proiectare și dezvoltare 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 4.5. programele de învăţare nu includ procese eficiente de evaluare formativă și sumativă și de monitorizare 

a învăţării. 

 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Standardizarea 

notării că efect 

al evaluării 

continue și 

obiective care 

să aibă în 

vedere criterii 

de performanţă 

prestabilite în 

concordanţă cu 

competenţele 

stipulate în 

curriculară 

 

 

 

Stabilirea unui 

plan de 

evaluare comun 

la nivelul 

instituţiei. 

 

Elaborarea unui 

set de criterii de 

evaluare la 

nivel de 

catedră, pe 

fiecare unitate 

de învăţare 

 

Monitorizarea 

ritmicităţii 

notării și a 

obiectivităţii 

acesteia 

Plan 

operaţional de 

evaluare. 

 

Criterii de 

evaluare la 

nivel de 

catedră. 

 

Rapoarte ale 

şefilor de 

catedră privind 

monitorizarea 

notării. 

 

Directorii 

 

 

Responsabil 

CEAC 

 

 

 

 

Şefii de catedră 

 

medie 

 

30.11.2017 

 

Directori 

 

 

 

 

Membri CEAC 

 

Costuri tipărire 

și redactare 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Predarea, instruirea practică și învăţarea 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.11. Relaţionarea dintre profesori/instructori și elevi, alţi profesori/instructori, alţi membri ai 

personalului,manageri este deficitară în anumite privinţe. 

(din raportul de autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

 Îmbunătăţirea 

relaţiilor de 

lucru și de 

comunicare 

eficace ale 

profesorilor cu 

elevii, cu alţi 

profesori și 

instructori, cu 

alţi membri ai 

personalului și 

cu managerii 

 

- Activităţi de 

team-building . 

 

- Activităţi de 

consolidare a 

relaţiilor 

informale. 

 

- Activităţi de 

diseminare a 

exemplelor de 

buna practică. 

 

- Activităţi 

extracurriculare 

- Inter-asistente, 

workshop-uri, 

întâlniri la nivel 

de catedre 

 

- Excursii, ziua 

femeii, balul 

absolvenţilor, 

prerevelion. 

 

- Şefii ariilor 

curriculare  

 

- Diriginţii 

 

- Coordonatorul 

pentru Proiecte 

și Programe 

Educative 

 

- Psihologul 

şcolii 

 

medie 

 

Conform 

graficelor 

realizate  

 

Directori 

 

Membri CEAC 

 

Coordonatorul 

pentru Proiecte 

și Programe 

Educative 

 

Costuri tipărire 

și redactare 

 

 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Predarea, instruirea practică și învăţarea 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.13. Profesorii/instructorii nu folosesc o gamă destul de variată de strategii de predare și învăţare pentru a răspunde 

stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

Folosirea de către profesori 

și instructori a unei game 

variate de strategii de 

predare și învăţare pentru a 

răspunde stilurilor de 

învăţare individuale, 

abilităţilor, culturii, genului, 

motivării fiecărui elev 

 

Utilizarea metodelor 

și resurselor adecvate 

de predare – învăţare. 

 

Utilizarea stilurilor de 

învăţare în stabilirea 

metodelor de predare 

– învăţare. 

 

Constituirea unei 

echipe de metodişti ai 

şcolii care să efectueze 

asistențe la ore cu 

scopul de a disemina 

exemple de bună 

practică. 

Înfiinţarea unui punct 

de informare asupra 

exemplelor de bună 

practică: avizier, site 

Chestionare și 

sondaje de 

opinie aplicate 

elevilor. 

 

Proiecte ale 

unităţilor de 

învăţare. 

 

Numărul fişelor 

de asistenţă la 

ore. 

 

Workshop-uri, 

cursuri de 

perfecţionare a 

cadrelor 

didactice. 

 

 

 

 

Psihopedagog: 

 

 

 

Şefii de catedră 

 

 

Echipa de 

metodişti 

 

majoră 

 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Directori 

 

 

 

 

 

Membri 

C.E.A.C. 

 

Costuri de 

redactare 

și tipărire 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Predarea, instruirea practică și învăţarea 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.14. Profesorii/instructorii nu folosesc în mod optim resursele și materialele pentru a oferi sprijin în funcţie 

de diferitele nevoi ale elevilor. 

Ţinte Acţiuni 

necesare 

Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și alte 

resurse 

necesare 

Valorificarea și 

utilizarea justă 

și la capacitatea 

maximă a 

tuturor 

mijloacelor din 

dotare. 

 

Lucrul practic 

cu aparatura și 

platformele din 

dotare. 

- Evaluarea 

elevilor 

monitorizaţi pe 

baza 

formularelor de 

evaluare. 

 

- Centralizarea 

datelor privind 

progresul şcolar 

la nivelul scolii 

 

- Elaborarea 

unor programe 

de îmbunătăţire 

a progresului 

şcolar 

(programe 

pentru elevii cu 

rezultate slabe). 

- Fişe de 

evidenţă a 

realizării și 

utilizării 

materialelor și 

mijloacelor 

didactice. 

 

- Fişe de 

autoevaluare 

anuală a 

activităţii. 

 

 

 

Şefii de catedră 

 

 

 

majoră 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

Membri 

C.E.A.C. 

 

 

 

Costuri de 

redactare și 

tipărire 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Predarea, instruirea practică și învăţarea 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.15. Fişele de evidenţă a rezultatelor și a progreselor înregistrate de elevi în procesul de evaluare nu sunt completate în 

proporţie de 100%. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

Implicarea elevilor în 

evaluarea progresului 

pe care îl realizează. 

 

 

 

 

- Elaborarea unui 

formularde 

monitorizare a 

progresului elevilor. 
- Evaluarea 

progresului şcolar al 

elevilor monitorizaţi 

pe baza formularului 

de monitorizare și a 

altor instrumente de 

evaluare. 
- Centralizarea datelor 

privind progresul 

şcolar la nivelul scolii. 

- Fişe de evidenţă a 

rezultatelor obţinute de 

elevi la diverse tipuri de 

evaluare a aceleiaşi teme 

 

- Rezultate la 

evaluărileexamenelor 

finale 

 

- Chestionare și sondaje de 

opinie 

 

Şefii de catedră  

 

majoră 

 

15-12-2017 

 

 

 

 

 

 

Membri 

C.E.A.C. 

 

Costuri de 

redactare 

și tipărire 

Evaluarea formativă și 

feedback-ul să fie 

folosite pentru 

planificarea învăţării 

și pentru 

monitorizarea 

progresului elevilor. 

- Elaborarea unui 

formularde 

monitorizare a 

progresului elevilor 
- Evaluarea 

progresului şcolar al 

elevilor monitorizaţi 

pe baza formularului 

de monitorizare și a 

altor instrumente de 

evaluare 
 

- Fişe de evidenţă a 

progreselor înregistrate de 

elevi de la o evaluare la 

alta 

 

- Medii semestriale și 

anuale 

 

 

Şefii de catedră 

 

 

majoră 

 

15-12-2017 

 

 

Membrii 

C.E.A.C. 

 

 

Costuri de 

redactare 

și tipărire 

Comentarii 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Predarea, instruirea practică și învăţarea 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.16. Evaluarea formativă și înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor și programului dar ar trebui să fie 

mai riguroase, mai exacte și să se efectuează în mod regulat. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

 

 

 

 

 

Valorificarea 

evaluării și 

înregistrarea justă 

și exactă a 

rezultatelor  

elevilor în 

programele de 

învăţare. 

 

 

- Elaborarea unui 

formularde monitorizare a 

progresului elevilor. 

 

- Evaluarea progresului 

şcolar al elevilor 

monitorizaţi pe baza 

formularului de 

monitorizare și a altor 

instrumente de evaluare. 

 

- Centralizarea datelor 

privind progresul şcolar la 

nivelul scolii. 

- Fişe de înregistrare a 

rezultatelor unor 

evaluări inter-

mediare, care 

contribuie la 

rezultatele finale 

- Fişe de evidenţă a 

progreselor 

înregistrate de elevi 

de la o evaluare la 

alta 

- Metode diversificate 

de evaluare: 

portofoliu, referat, 

proiect,  

- Rezultate la evaluări 

examenelor finale 

 

 

Membrii 

C.E.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majoră 

 

15-12-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Şefii de 

catedră 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Şefii de arii 

curriculare 

 

 

 

 

Costuri de 

redactare și 

tipărire 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5. Implementare - Predare și învăţare 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 5.18. nu toate activităţile de învăţare sunt planificate și structurate pentru a promova și a încuraja învăţarea individuală 

centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte 

 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

 

Familiarizarea elevilor 

cu diferite activităţi de 

învăţare și evaluare 

formativă și sumativă . 

 

 

 

 

 

Implicarea elevilor în 

procesul de învăţare și 

evaluare prin 

transformarea acestora în 

subiecţi ai formării. 

Generalizarea utilizării 

metodelor și resurselor 

adecvate de predare – 

învăţare prin aplicarea 

metodelor de învăţare 

centrată pe elev. 
Constituirea unei echipe 

de metodişti ai şcolii 

care să efectueze 

asistențe la ore cu 

scopul de a disemina 

exemple de bună 

practică. 
Întocmirea de teste de 

evaluare sumativă. 
Întocmirea de teste de 

evaluare continuă. 
Întocmirea de fişe de 

evidenţă comparativă a 

modului de evaluare și 
de notare a aceluiaşi 

item în diferite momente 

ale procesului de 

învăţare. 
 

- Scheme de lecţii 
- Proiecte de lecţii 
- Planuri și scheme de 

recapitulare 
- Fişe de studiu 
- Fişe de lucru 
-Fişe aplicative 
- Proiecte pe teme de 

studiu 
- Teste de evaluare 

continuă 
- Teste de evaluare 

sumativă 
- Fişe de evidenţă 

comparativă  

- Şefii de arii 

curriculare 

 

 

 

- Şefii de 

catedră 

 

 

 

- cadrele 

didactice 

 

 

majoră 

 

 

15-12-2017 

 

 

 

 

 

Membrii 

C.E.A.C. 

 

 

Costuri de 

redactare 

și tipărire 

Comentarii  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: 7. Evaluarea și Îmbunătăţirea calităţii 

 

PUNCTE SLABE avute în vedere: 7.14.Nu întreg personalul este implicat în șistemele și modalităţile de îmbunătăţire continuă a calităţii. 

Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  
Termene și 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

și evaluare 

Costuri și 

alte 

resurse 

necesare 

Toţi profesorii se vor 

implica activ în sistemul 

de îmbunătăţire a 

calităţii. 

 

 

Modernizarea și 

îmbunătăţirea atitudinii 

activ – participative a 

cadrelor didactice în 

spiritul creşterii calităţii 

în toate acţiunile 

întreprinse de acestea. 

Realizarea unor 

diseminări în cadrul 

consiliilor profesorale 

pe tema asigurării 

calităţii. 

 

Verificarea 

portofoliilor tuturor 

profesorilor și 

îndrumarea lor acolo 

unde este cazul. 

 

Efectuarea orelor de 

asistenţă și 

interasistenţă – cel 

puţin 4 pentru fiecare 

membru al corpului 

profesoral. 

4 ore de interasistenţă 

cu exemple de bună 

practică în utilizarea 

unor metode de 

învăţare și 

instrumente de 

evaluare moderne. 

 

Directorii 

 

 

 

Membrii 

CEAC 

 

 

 

Şefii de catedre 

și comisii 

 

majoră 

 

01.12.2016 

 

 

 

 

01.02.2016 

 

 

 

 

01.05.2016 

 

 

 

Comisia de 

Evaluare și 

Asigurare a 

Calităţii 

 

Comentarii  

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Plan managerial 

An școlar 2018-2019 
 

 

Nr. 

Crt. 
Persoane implicate 

Descrierea serviciilor, resurselor șiactivităților 
Evaluare 

Sarcini/Obiective Activități Resurse 

1 Director (manager școlar) 

 

-Urmareste indeplinirea planului 

managerial 

-Conduce sedintele Consiliului de 

Administratie 

-Colaboreaza cu membrii C.E.A.C. 

-Realizeaza masurile stabilite în planul de 

îmbunătățire 

-Monitorizeaza procesul de predare-

invatare cu respectarea prevederilor 

principiului 5 al calității 

-Coordoneaza și monitorizeaza 

activitatea Consilierului Educativ 

 

-Colecteaza dovezi privind 

principiul 5 al calității 
 

-Sedinte periodice 

-Urmareste aplicarea planurilor de 

activitate pe arii curriculare 

-Realizeaza observari ale lecțiilor 

-Realizeaza activități educative 

-Planuri 

manageriale 

-Raporturi de 

autoevaluare 

-Planuri de 

îmbunătățire ale 

C.E.A.C. 

-Fisele de 

observare a 

lecțiilor 

-Planul cadru ;  

CDS-uri 

-Lectii observate și 

discutarea lor 

 

-Consiliul 

profesoral 

-C.E.A.C. 

-Consiliul de 

administratie 

-permanent 

-Consiliul 

profesoral 

-Consiliul de 

administratie: 

- permanent 

- anual 

2 Consilier educativ -Elaborează planul de activitate  

-Asigură servicii de consiliere 

-Urmarește atingerea scopurilor 

educative prin coordonarea comisiei 

-Elaborează planul semestrial de 

activități educative 

-Coordoneaza Consiliul elevilor 

-Stabileste sarcinile membrilor 

-Fișe de observare 

la consiliereși 

orientare 

-Potofoliul 

-Consiliul 

profesoral 

-Consiliul de 

Administrație: 
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Nr. 

Crt. 
Persoane implicate 

Descrierea serviciilor, resurselor șiactivităților 
Evaluare 

Sarcini/Obiective Activități Resurse 

diriginților 

-Realizeaza activități educative 

extrașcolare 

-Furnizează dovezi privind principiile 

C.A.S. 

-Coordoneaza elaborarea ofertei școlare  

-Realizeaza activități de promovare a 

imaginii școlii (revista școlii) 

comisieidiriginților 

-Coordoneaza colectivul de 

redactare a revistei școlii 

-Elaborează materiale de promovare 

a imaginii școlii 

dirigintelui 

-Consiliul elevilor 

-Plan de 

școlarizare 

-Articole publicate 

în presă locală 

-Documente emise 

de AJOFM  

- lunar 

- permanent 

3 Comisia de asigurareși 

evaluare a calității 

-Elaborează planul semestrial de acțiune 

și urmăreste realizarea acestuia 

-Selectează dovezile privind 

asigurareacalității 
-Pregăteste vizitele de monitorizare 

-Informează personalul școliiîn legatură 

cu procesul de asigurare a calității 

-Colectează fișele de observare a 

lecțiilor și planurile de îmbunătățire 

stabilite de către observatori 

-Intocmește fisele de monitorizare, 

raportul de autoevaluare, procesele 

verbale de ședința și alte documente 

specifice CEAC 

-Intocmește planul de îmbunătățire 

-Manualul calității 
-Rezultatelor 

testelor cu feed-

back 

-Fișele de 

observare a 

lecțiilor 

-Lunar 

-Bilunar 

-Anual 

 

4 Coordonatori ai 

activitățilorcomisiilor 

metodice 

-Intocmește planul de activitate 

semestrial pe catedre 

-Realizează proiectul planului de 

incadrare pe catedre 

-Colectează dovezile privind 

asigurareacalității la dosarele comisiilor 

metodice 

-Organizează ședințe privind activitatea 

de evaluare șiasigurare a calității 

-Implementeaza activități privind 

asigurareacalitățiiși intocmește 

planul de observare al lecțiilor 

-Întocmește planul de observare al 

lecțiilor 

-Realizează planul de îmbunătățire 

privind activitatea de observare 

 

-Rezultatele 

testelor initiale 

-Feed-back privind 

fisele de observare 

-Planul de 

îmbunătățire 

-Portofoliul 

profesorului 

-Dosarul comisiei 

metodice 

 

-bilunar 

 

-semestrial 

 

-anual 

5 Psihologșcolar -Elaborează teste privind orientarea 

carierei elevilor, eficacitatea predarii, 

alternative de petrecere a timpului liber 

-Întocmește planul de actiune 

-Administrează teste (chestionare) 

-Interpretează rezultatele testelor 

-Chestionare 

-Analiza 

rezultatelor 

-semestrial 

-permanent 
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Nr. 

Crt. 
Persoane implicate 

Descrierea serviciilor, resurselor șiactivităților 
Evaluare 

Sarcini/Obiective Activități Resurse 

șiidentificarea necesitatii de consilere a 

elevilor 

-Consiliaza elevii și cadrele didactice 

-Colaboreaza cu membrii C.E.A.C. 

-Organizează întalniri cu elevii -Procese verbale 

-Portofoliul 

dirigintrelui 

6 Reprezentant Consiliul 

elevilor 
-Întocmește planul de activitate al 

Consiliului elevilor 

-Întocmește regulamentul de organizare 

și functionare a Consiliului 

-Informeaza elevii asupra activității 
C.E.A.C. din școală 

-Colectează opinii de la elevi 

-Colaborează cu Consiliul de 

Administrație și le transmite opinii 

ale elevilor 

-Sondaje de opinie 

-Procese verbale 

ale sedintelor de la 

Consiliul elevilor 

-periodic 
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3.8. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

 

 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane 

responsabile 

 

Parteneri 

Perfecţionare prin 

obţinere definitivat și 

grade didactice 

Număr de cadre didactice 

cu definitivat și grade 

didactice 

 

An şcolar Responsabil 

cu 

perfecţionarea 

-I Ş.J.  

-Universități 
de profil 

 

Activităţi metodice în 

cadrul catedrei 

Număr de cadre didactice 

implicate activ 

 

Lunar Şef comisie 

metodică 

I Ş.J.  

 CCD- 

Activităţi metodice în 

cadrul comisiilor 

metodice la nivel 

judeţean 

 

Număr de cadre didactice 

implicate activ 

Semestrial Responsabil 

cerc 

pedagogic 

I Ş.J.  

 CCD 

Stagii de formare pe 

noua curriculă și 

metode active de 

învăţare 

Număr de cadre didactice 

formate 

permanent Echipa 

managerială a 

şcolii 

sefii de arii 

curriculare 

I.Ş.J.  

 CCD 
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PARTEA a 4-a  

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1 CONSULTAREA 

4.1.1 ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.A.S.: 

1.Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a P.A.S. 

3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea P.A.S.prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor 

economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; discuţii colective și individuale cu principalii „actori‖ implicaţi în formarea 

profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional și local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional și local 

prin P.R.A.I.șiP.L.A.I.. 

4. Colaborarea cu şcoli TVET din judeţ pentru colectarea și prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor și domeniilor care neceșită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral și în 

cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor,  în cadrul întâlnirilor cu partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

 

4.1.2 SURSE DE INFORMAŢII: 

 

-Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, 

oferta de şcolarizare) 

-Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 

celorlalte compartimente ale şcolii – Secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 
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-Documentede prezentare și promovare a şcolii  

-Șite-uri de prezentare a judeţului  

-P.R.A.I. Sud-Est 

-P.L.A.I. 

-Anuarul statistic al judeţului  

-Date statistice – A .J.O.F.M. 

-Chestionare, discuţii, interviuri  

-Rapoarte scrise ale I.S.J.și M.E.C. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
 

Implementarea P.A.S.-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare și evaluare va fi așigurat de echipa de elaborare a P.A.S. prin:  

- întâlniri și şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

- includerea de acţiunispecifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administraţie; 

- revizuire periodică și corecţii.
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4.2.1Programul activităţii de monitorizare și evaluare: 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării și 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Intocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Managerii 

 

C.E.A.C. 

Responsabili arii 

curriculare 

 

 

 

lunar decembrie 

martie 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

trimestrial Decembrie 

Aprilie 

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

trimestrial Decembrie 

Aprilie 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare și a impactului 

asupra comunităţii 

anual Septembrie 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

anual Iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

P.A.S. în lumina evaluării 

anual Iunie 
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Surse de finanţare : 

1) Surse proprii: 

 cheltuieli materiale și servicii 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli de capital 

2) Din sponsorizări: 

 cheltuieli materiale și servicii 

 cheltuielicu studierea pieței 

 cheltuieli pentru susținerea programelor educative 
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Partea a 5-a. 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

5.1. Consultarea 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.A.S.: 

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităţilor. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a P.A.S. 

3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea P.A.S. prin: chestionare aplicate elevilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; discuţii colective și individuale cu principalii „actori‖ implicaţi în formarea 

profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional și local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional și local 

prin P.R.A.I. și P.L.A.I.. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea și prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral și în 

cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului Elevilor, în cadrul întâlnirilor şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și, pe baza acestora, reformularea obiectivelor și priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 
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SURSE DE INFORMAŢII: 

 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului Elevilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte 

ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente de prezentare și promovare a şcolii; 

 Site-uri de prezentare a judeţului ; 

 P.R.A.I SUD-EST; 

 P.L.A.I.; 

 Date statistice – A.J.O.F.M.; 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale I.S.J. și M.E.C. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

5.2. Monitorizarea și evaluarea 

Implementarea P.A.S.-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a 

P.A.S. prin: 

 întâlniri și şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, Consiliul Elevilor, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administraţie; 
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 revizuire periodică și corecţii. 
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5.3. Programul activităţii de diseminare, monitorizare și evaluare 
 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea diseminării 

/monitorizării/evaluării 

Frecvenţa 

diseminării/ 

monitorizării/ 

evaluării 

Datele 

Întâlnirilorde analiză 

Diseminare P.A.S. prin: 

Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la catedre 

Întâlniri cu Consiliul Elevilor. 

Director 

Membrii CA 

Membrii CEAC 

Octombrie 2017 

Noiembrie2017 

Decembrie 2017 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor. 

Director lunar Decembrie 2017 

Martie 2018 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale. 

Membrii CA trimestrial Decembrie 2017 

Aprilie2018 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina 

rezultatelor obţinute. 

Membrii CEAC trimestrial Decembrie 2017 

Aprilie 2018 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în 

atingerea ţintelor. 

Director anual Iunie 2018 

Stabilirea metodologiei de evaluare,a indicatorilor 

de evaluare și a impactului asupra comunităţii. 

Membrii CA anual Septembrie 2017 

Prezentarea generală a progresului realizat în 

atingerea ţintelor. 

Membrii CEAC anual Iunie 2018 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. 

Director anual Iunie 2018 



139 

 

 

 

GLOSAR 
 

M.E.C.T.S.– Ministerul Educaţiei Cercetării și Tineretuluiși Sportului 

P.R.A.I.– Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesionalși Tehnic 

P.L.A.I.- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesionalși Tehnic 

A.J.O.F.M.– Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

I.S.J.– Inspectoratul Şcolar Judeţean 

C.L.D.P.S.– Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru FormareaProfeșională 

C.C.D.– Casă Corpului Didactic 

C.J.A.P.P.– Centrul Judeţean de Asistență Psiho-Pedagogică 

O.N.G – Organizaţie Nonguvernamentală 

S.W.O.T.– Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări) 

S.P.P.– Standarde de Pregătire Profesională 

I.T.C.– Tehnologii Informaţionale și Comunicaţionale 

A.D.R.– Agenţia de Dezvoltare Regională 
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