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MISIUNE 
         Suntem în comunitatea brăileană pentru a deschide porţile tuturor celor 
care au nevoie de educaţie şi formare pe parcursul întregii vieţi. 
         Asigurăm forţă de muncă calificată pentru domeniile: construcţii, industrie 
alimentară, textile. 
         Punem elevul pe primul loc în tot ceea ce facem. 
         Finalizăm eforturile prin rezultate promovând valorile: 
        Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a modifica ceea 
ce este rău 
        Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona 
onest în gând şi în faptă 
        Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de 
ceilalţi 
      Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în 
ciuda dificultăţilor şi a eşecurilor personale 
       Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de 
proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană 
    Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care 
revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni 
    Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, 
impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce e mai 
bun în orice împrejurare. 
      Noi suntem o echipă, ne simţim bine împreună şi suntem dispuşi să ne 
adaptăm la schimbare. 
      Trebuie să reuşim pentru că ştim ce avem de făcut, iar dacă nu ştim, 
învăţăm continuu fără a uita că întotdeauna se poate şi mai bine. 
      Învăţăm continuu, iar învăţătura este principala resursă pe care şcoala 
noastră o valorifică şi o pune în slujba elevului. 
 
            

          
  Împreuna pentru o 

şcoala mai buna, 

împreuna pentru o 

lume mai buna.   
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SCURT ISTORIC 

 

 

 

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” a luat fiinţă în anul 1950, mai întâi ca Şcoală  Medie 

Tehnică, după aceea, pe rând, Şcoală Profesională de Ucenici Construcţii (1955) şi Centrul Şcolar 

Construcţii (1967), funcţionând în paralel cu Liceul Industrial de Construcţii Montaj. În anul 1972 

Centrul Şcolar devine Liceul Industrial nr. 3, denumire care în 1991 se schimbă în Grupul Şcolar 

Industrial Construcţii Montaj.  

 Din 1999 s-a aprobat denumirea de Grupul Şcolar “Edmond Nicolau”, iar din anul şcolar 

2010-2011, prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

4368/28.06.2010, se aprobă schimbarea denumirii în Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”.  

Pe parcursul anilor, şcoala şi-a adaptat oferta educaţională la solicitările de pe piaţa muncii. 

Dacă până în 1990 şcoala avea ca profil unic „construcţii”, din 1990 alături de acest profil s-au 

înfiinţat şi profilurile industrie alimentară, textile-pielărie, turism şi alimentaţie, ştiinţe sociale şi 

ştiinţele naturii şi o clasă de gimnaziu. 
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PARTEA I – CONTEXTUL GENERAL 
 

I .1. SCOP. MISIUNE 
 

 Colegiul Tehnic  “Edmond Nicolau” şi-a propus  asigurarea de  forţă de muncă calificată pentru 

agenţii economici din domenile: construcţii, industrie alimentară, textile pielărie, turism şi alimentaţie, 

mecanică printr-o pregătire teoretică şi practică de înaltă calitate, adaptată noilor tehnologii, în vederea 

creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării economice locale. 

 

I. 2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

 Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” este  o şcoală situată în Brăila. Şcoala deserveşte o zonă 

urbană cu o densitate mare de elevi, ce cuprinde cartierele Radu Negru, Viziru, Ansamblul  Buzăului,  

Hipodrom, Obor precum şi zone rurale apropiate de oraş pe o rază de 40 de km, având condiţii de 

cazare, internat şi cantină cu 170 de locuri. În ultimii 10 ani, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” a 

cunoscut o dinamică destul de avansată, încât, acum, este cel mai mare colegiu tehnic din judeţ. Şcoala 

a atins acest număr mare de elevi, mai ales datorită faptului că:  

Pregăteşte elevi în domenii cu cea mai mare căutare pe piaţa muncii: 

 construcţii şi lucrări publice 

 industrie alimentară; 

 textile pielărie; 

 turism şi alimentaţie 

 mecanic  

Instruirea şi educarea se realizează în următoarele forme şi nivele de învăţământ: 

 Cursuri de zi 

 Cursuri serale  

 NIVEL 2, 3 SI 3 AVANSAT DE CALIFICARE  

 

Şcoala asigură instruire practică la agenţii economici cu care sunt încheiate convenţii pentru 

domeniile de pregătire: industrie alimentară, turism şi alimentaţie şi construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice. 

Şcoala are o locaţie centrală, la intersecţia a 4 mari cartiere cu densitate mare de populaţie, cu acces la 

toate liniile de transport. 

Amplasarea pe care o are şcoala permite elevilor din mediul rural aflaţi la distanţe mai mici să facă 

navetă zilnic, mijloacele de transport aducându-i până la şcoală. Pentru elevii care locuiesc la distanţe 

mai mari, şcoala asigură un internat şi cantină. 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” are în prezent la catedra de construcţii un personal didactic 

calificat format din 9 ingineri şi 2 maiştri instructori.  

În domeniul textile există ca personal calificat 6 ingineri şi 2 maiştri instructori.  

Domeniul industrie alimentară are o vechime în această şcoală de peste 20 ani, având cea mai mare 

vechime în domeniu din judeţ. Pe parcursul acestor ani au fost şcolarizaţi atât elevi din oraş cât şi elevi 

din mediul rural. 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” are în prezent la profilul industrie alimentară un personal didactic 

calificat format din şase profesori şi trei maiştri. 

Pentru domeniul turism şi alimentaţie există personal calificat format din 8 ingineri şi un maistru 

instructor. 

 

l.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI TRECUT: 
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 Toţi absolvenţii claselor a XII-a liceu zi, a XIII – a liceu seral şi a XIV- a, înscrişi, au promovat 

examenul de competenţe profesionale şi de atestat profesional; 

 Parteneriate cu unităţi economice de profil din localitate care asigură baza pregătirii practice a 

elevilor; 

 Întocmirea de CDL- uri pentru şcoala a IX-a liceu tehnologic şi clasa a X a, conform 

standardelor de pregatire profesionala care să corespundă cerinţelor agenţilor economici şi 

standardelor de integrare în U.E.  

 Premii şi menţiuni la Olimpiada tehnică; 

 Discuţii ale elevilor de clasa a XII-a cu reprezentanţi ai AJOFM menite să-i ajute în orientarea 

privind cariera; 

 Activitate ca profesor metodist a 6 cadre didactice. 

 

I.4. CONTEXTUL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN  DE POLITICI PENTRU EDUCAŢIE SI 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

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

constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.   

Principalele repere care definesc aceste politici sunt: 

 Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei 

în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

 La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 

martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

 La nivel naţional: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre prin intermediul 

Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Proiectul PNR al României a fost adoptat în şedinţa de 

guvern din data de 17 noiembrie 2010 şi transmis la Comisia Europeană.  

Priorităţile acestor politici europene : 

 Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

 Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea 

resurselor şi ecologice 

 Creştere inclusivă : Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

Ţintele anului 2020 prin aceste politici: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%; 

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare; 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;   

 Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a 
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990; 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie. 

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase 

care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, 

inovare, educaţie, incluziune socială şi climă/energie. Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării 

forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a incluziunii sunt: 

TINERETUL ÎN MIŞCARE: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de muncă, 

este necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, să ameliorăm 

calitatea sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai atractiv. Tineretul în mişcare 

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=ro
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este un vast pachet de iniţiative politice în domeniul educaţiei şi al ocupării forţei de muncă destinat 

tinerilor europeni. Lansat în 2010, pachetul face parte din strategia Europa 2020 pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Linii de acţiune principale: 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-

cheie şi excelenţă: 

 Investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui mai bun 
randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanţare; 

 Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului colar timpuriu; 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii ref. la parcursurile educaţionale şi de formare, oportunităţi 

de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu potenţial de 

angajare;  

 Promovarea învăţării şi predării de calitate; 

 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de ex. 
a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC, 

învăţarea online, competenţele în domneiul matematicii (inclusiv competenţele numerice) 

şi ştiinţelor;  

 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de ex. 
a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC, 

învăţarea online, competenţele în domneiul matematicii (inclusiv competenţele numerice) 

şi ştiinţelor; Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competenţele în sprijinul 

învăţării de a lungul vieţii, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj comun între 

sistemul educaţional şi sectorul profesional (Taxonomia europeană pentru aptitudini, 

competenţe şi profesii - ESCO); 

 Creşterea atractivităţii, ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca.     50 % din 

totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pt. calificări de nivel mediu rezultate din 

programe de educaţie şi formare profesională; 

 Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru pentru 
facilitarea intrării pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii de 

practică de calitate; 

 (RSI); 

 Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate strânse 

cu sectorul profesional; 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi validarea 
acestor tipuri de învăţare. 

 Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe 

cunoaştere:  

 Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent; 

 Îmbunătăţiea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare  a învăţământului superior; 

 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie profesională. 

 Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii 

profesionale pentru tineri 

 Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi tinerii 
din Europa să poată avea posibilitatea de a şi petrece în străinătate o parte din timpul  alocat 

parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

 Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
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 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere;  

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi 
profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date 

comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru învăţarea 

reciprocă în acest domeniu; 

 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă, îşi 

continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen de patru luni de la 

absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”. 

 Sprijinirea tinerilor cu risc 

 Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 

O AGENDĂ PENTRU NOI COMPETENŢE ŞI LOCURI DE MUNCĂ: este nevoie să reformăm 

piaţa muncii, pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, pentru 

a crea noi locuri de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în domeniul muncii. Prin această iniţiativă, 

Comisia doreşte să ajute UE să îşi atingă obiectivul în materie de ocupare a forţei de muncă stabilit 

pentru 2020: acela ca 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de 

muncă. Lansată în 2010, iniţiativa face parte din strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii, care va fi pusă în practică cel puţin în următorii 10 ani De asemenea, 

Agenda contribuie la îndeplinirea altor obiective ale UE: reducerea ratei abandonului şcolar sub 

nivelul de 10% şi obţinerea unui procent de 40% de tineri cu studii superioare sau tehnice, precum şi 

reducerea numărului de persoane ameninţate de sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 20 de 

milioane. 

PLATFORMA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE îşi 

propune să stimuleze munca la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela 

ca până în 2020, cel puţin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a 

excluziunii sociale. Prin aceste programe la nivelul statelor membre s-au luat o serie de măsuri ca:  

o Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 

o Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională 

o Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF 

o 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 

angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

Direcţii strategice de acţiune (continuare): 

o Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 

dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de 

validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte; 

o Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de 

invăţare permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani; 

o Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a 

se adapta competitiv pe piata muncii din UE; 

o Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi 

nevoilor elevilor/studenţilor; 

o Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 

egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate; 

o Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, 

transfrontaliere; 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
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Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2016: 

 

o Realizarea echităţii în educaţie; 

o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 

o Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

o Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 

o Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale;  

o Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 

 

I.5 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE NAŢIONALE, REGIONALE ŞI LOCALE 

 

Domeniile de formare profesională la care se înregistrează abateri în afara plajei ponderilor 

recomandate în PLAI sunt:  
o electronică automatizări – ponderea în planul de şcolarizare este de 9,2% faţă de ponderea 

recomandată cuprinsă între 4,5 şi 6,5%  
o electric – ponderea în planul de şcolarizare este de 7,7% faţă de ponderea recomandată cuprinsă 

între 4,5 şi 6,5%  

o construcţii - ponderea în planul de şcolarizare este de 6,2% faţă de ponderea recomandată cuprinsă 

între 8,5 şi 11,5%.  

o Turism şi alimentaţie - ponderea în planul de şcolarizare este de 6,2% faţă de ponderea 

recomandată cuprinsă între 9 şi 12%  

o industrie alimentară   - ponderea în planul de şcolarizare este de 7.7% faţă de ponderea 

recomandată cuprinsă între 4-6% 

o protecţia mediului - ponderea în planul de şcolarizare este de 5.1% faţă de ponderea recomandată 

cuprinsă între 2.5-3.5% 

Concluzii din analiza profilului economic al judeţului 

 

 Contribuţia judeţului Brăila  la formarea PIB regional a fost de 10,79% în anul 2006 ceea ce 

plasează judeţul pe penultimul loc între judeţele regiunii 

 În ultimii ani s-a înregistrat, la nivelul judeţului, o creştere a  numărului firmelor active pentru 

toate activităţile. A crescut ponderea firmelor active din construcţii, hoteluri şi restaurante, 

transport, depozitare şi comunicaţii şi din tranzacţii imobiliare.  

 Evoluţia investiţiilor brute ale unităţilor locale active din perioada 2001-2006 arată că la nivelul 

judeţului au avut loc creşteri ale ponderilor investiţiilor din totalul investiţiilor brute în industria 

prelucrătoare, construcţii,  comerţ,  transport şi depozitare. 

 Agricultura deţine o pondere de  18,8% din VAB judeţean, ceea ce plasează judeţul pe primul loc 

între judeţele regiunii. 

 Industria are o pondere în VAB judeţean  (24,6%). Ponderea industriei la formarea VAB judeţean 

plasează judeţul pe penultimul loc între judeţele regiunii. Caracteristicile industriei judeţului sunt:  

 Industrie concentrată în marile centre urbane şi foarte puţin prezentă în mediul rural 

 Industriile cele mai dezvoltate sunt:  industria construcţiilor navale reprezentă de Şantirul Naval 
Brăila, industria confecţiilor textile reprezentată de S.C. Braiconf Brăila şi de un mare număr de 

alte întreprinderi  

 Serviciile deţin cea mai mare pondere din VAB judeţean (48,8% în 2005) şi  în creştere continuă 

în perioada 2000- 2005. De asemenea, cel mai mare număr de firme active şi cele mai mari 

investiţii brute se înregistrează în sfera serviciilor. IMM-urile din domeniul serviciilor au cunoscut 

o creştere a numărului  de firme active şi de personal angajat.  În cadrul serviciilor se remarcă 

comerţul. Acesta a înregistrat creşteri ale ponderii în VAB judeţean. Cu toate acestea, judeţul 
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Brăila se plasează pe ultimul loc între judeţele regiunii în ceea ce priveşte contribuţia serviciilor la 

formarea VAB judeţean. 

 În sectorul transporturilor, judeţul este caracterizat de o importantă infrastructură a transportului 

feroviar, terestru, şi fluvial.Ponderea sectorului transport, depozitate şi comunicaţii la formarea 

VAB judeţean este de 10,1% (locul 2 ăntre judeţele regiunii, după judeţul Constanţa). 

 Construcţiile înregistrează o dinamică pozitivă pe perioada 2000 – 2020. Ponderea construcţiilor 

este în 2005 superioară mediei naţionale (la nivel judeţean aportul construcţiilor este în 2005 de 

7,8% la formarea VAB judeţean). Starea infrastructurii de transport şi utilităţi a judeţului şi 

regiunii arată că pentru acest sector există mari oportunităţi de dezvoltare. 

 

În baza analizei SWOTconform PLAI şi PRAI , la nivelul judeţului Brăila ,  CLDPS apreciază 

ca necesar a fi stabilite următoarele priorităţi şi obiective pentru învăţământul profesional şi 

tehnic:  

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din judeţ cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru 

formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare 

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

identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectivul 1.3.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate 

la nevoile unei economii a cunoaşterii  

Obiectivul 1.4.: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT 

 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT  

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

profesională a unităţilor şcolare IPT 

 

PRIORITATEA 3:  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 

ÎPT 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 

unui loc de muncă 

 

PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului 

şcolar 

 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 
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PARTEA a- II-a  ANALIZA NEVOILOR   

DOMENIUL CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE 

 

 

II.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

 Se anticipează o creştere a ponderii învăţământului pentru construcţii care se va situa în 

perspectiva 2016 între 10 şi 12 % pe următoarele considerente: 

- creşte ritmul de construcţii din domeniul civil, comercial şi servicii; 

- îmbunătăţirea infrastructurii este prioritate;  

- volumul investiţiilor în construcţii şi infrastructură este în creştere. 

- migrare de forţă de muncă in spaţiu european  

 

 

II.1.1 DIMENSIUNEA ACTUALĂ ŞI ESTIMATĂ A PIEŢII MUNCII 

 

 În domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice ponderea populaţiei ocupate este în creştere de 

la 4,3-4,5 %  la 5,7 % .  

 Această creştere se datorează în special unei migraţii accentuate a forţei de muncă calificate 

odată cu creşterea numărului de acorduri guvernamentale încheiate şi cu apariţia unui număr tot mai 

mare de firme de plasare a forţei de muncă  

 La nivel local există, pe perioada activă în domeniul construcţiilor (martie –decembrie), o 

nevoie crescută de forţă de muncă calificată.  

 

 

II.1.2 NEVOILE DE COMPETENŢE  

 

 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau este singura şcoală din judeţul Brăila care califică atât tineri 

cât şi adulţi – prin învaţământul seral şi prin şcoala de maiştri în domeniul construcţiilor şi lucrărilor 

publice .  

 În acest moment, calificările la final Nivel 3  şi 3 + de ciclu/ formă de învăţământ sunt: 

 

Liceu tehnologic 

 

Nivel 3 + – Şcoala postliceală  

Învăţământ de zi  

 Tehnician mecatronist 

 Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii  

 Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

Învăţământ seral  

 Mecanică/Mecanică de montaj, 

întreţinere şi reparaţii 

 Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice  

 Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii  

Şcoala postliceală  

- Tehnician devize şi măsurători în construcţii  

 

- Tehnician decoraţiuni interioare 

 

 

Şcoala de maiştri 

 – Maistru mecanic pentru maşini şi utilaje pentru 
construcţii, 

-  Maistru constructii civile, industriale si agricole  
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 Această plajă îngustă nu corespunde nevoilor de competenţe semnalate da angajatori  

Însă opţiunile absolvenţilor de clasa a VIII pentru domeniul construcţii sunt în numar mult mai mic 

decât numarul de locuri oferite prin planul de şcolarizare  

 Ţinând cont de evoluţiile din zonă în domeniu , de noi tehnologii în domeniu, de pretenţiile tot 

mai ridicate ale angajatorilor  s-au  introdus noi calificări / competenţe: şcoala de maiştri, şi şcoala 

postliceală  

Având în vedere că nevoia de competenţe se manifestă mai mult la angajatori şi la 

populaţia adultă decat la tinerii absolvenţi ai ciclului gimnazial e nevoie să crească ponderea  

educaţiei adulţilor pentru calificări în domneiul construcţiilor   
 

 Prin Programul Educaţia Adulţilor se poate lărgi paleta de calificări astfel : 

Montatori de izolaţii termice şi acustice 7134 

N1 – Lucrători în izolaţii 7134.1.1 

N2 – Montatori pereţi şi plafoane din gips carton 7134.2.2 

N2 – Confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice 7134.2.3 

N1 – Lucrător în structuri pentru construcţii 7122.1.3 

N2 – Zidar, pietrar, tencuitor 7122.2.1 

N1 – Dulgher 7124 

N2 – Dulgher, tâmplar, parchetar 7124.2.1 

N3 – Maistru pentru constructii civile, industriale si agricole  

N3 – Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii 

N3 – Maistru instalator în construcţii  

N3 –Tehnician devize şi măsuratori  

N3 - Tehnician operator procesare text/imagine  

 

II. 1.3 NUMĂRUL ACTUAL ŞI ESTIMAT DE TINERI  

   

 Scăderea numărului de elevi din mediul urban nu ar avea ca rezultat o scădere a numărului de 

elevi de la acest profil având în vedere că nu există o şcoală concurentă şi totuşi mult mai puţini  

absolventi de clasa a VIII se orientează spre acest domeniu  

De aceea se impune o promovare a ofertei educaţionale la acest profil / forma de învăţământ mai 

accentuată decât în anii anteriori  

 

 

II.1.4 FACTORII IMPLICAŢI ŞI AŞTEPTĂRILE LOR  

 

În stabilirea politicii educaţionale şcoala trebuie să ţină de factorii implicaţi, de viitorii „consumatori„ 

ai produsului pe care ea îl oferă – educaţie şi instrucţie. 

 

Angajatorii :  
 Solicită personal calificat, cu nivel de calificare 2 şi 3  cu competenţe profesionale dar  mai ales 

cu alte competenţe şi abilităţi care să permită o acomodare imediată cu mediul de muncă, o 

adaptabilitate la orice exigenţă impusă de angajator. Dintre aceste competenţe enumerăm:  

 Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare  

 Spirit de echipă 

 Autonomie de lucru 

 Adaptabilitate la schimbare şi o atitudine pozitivă în raport cu schimbarea standardelor de 

calitate  
 

 Chiar dacă în ultimii ani acordurile încheiate cu agenţii economici au depăşit pragul unei 

colaborări formale, angajatorii încă mai consideră că doar scoala are răspunderea formării de 

competenţe.  
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 Este nevoie de o mai intensă comunicare între angajatori şi specialiştii din învăţământ, 

astfel încât profesorii să ştie ce aşteaptă angajatorii, iar elevul să plece din şcoala cu achiziţii 

durabile . 

 Există un numar mic de întâlniri (seminarii, mese rotunde) la care să participe angajatori şi 

furnizori de formare pentru a analiza, negocia şi dezvolta capitole de colaborare în domeniu.  

 

Familia :  
Familiile sunt, în general, refractare în a accepta înscrierea copiilor la o şcoala care califică în 

domenii grele ale muncii. Părintii doresc ca locul de muncă al copiilor să nu fie unul solicitant,  dar să 

fie bine plătit. De aceea, puţini optează benevol pentru acest domeniu. Marea majoritate a familiilor, 

respectiv al copiilor, se află în  postura de a accepta o şcoală sau un profil indicat de computer prin 

sistemul computerizat de repartizare. Locul ocupat de elev în acest domeniu nu este de obicei unul 

dorit nici de el nici de familie. De aceea, şcoala trebuie să întărească legătura cu familia pentru ca, 

împreună cu ea, să-i indice avantajele acestui domeniu, să evidenţieze aspectele pozitive ale 

practicării unei meserii în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice.  

 

Autorităţile locale:  
 Autorităţile locale pot deveni un punct de sprijin în procesul de dezvoltarea al şcolii.  

 Domeniul   construcţiilor şi lucrărilor publice este un domeniu în dezvoltare conform PRAI, 

PLAI, astfel că se impune o politică de lobby în vederea atragerii unui număr cât mai mare de 

consilieri /persoane cu putere de decizie din sfera administraţiei locale. 

Firmele de plasare: 

 Forţa de muncă calificată în domeniul construcţiilor reprezintă un «client» al firmelor de 

plasare deorece există o mare cerere în domeniu pe piaţa externă.  

 Acest fapt poate fi exploatat în sensul realizării unei promovări având drept grup ţintă 

absolvenţii clasei a VIII –a. 

 

II 1. 5 ACTIVTATEA ALTOR ŞCOLI, FURNIZORI DE FORMARE ÎN DOMENIU  

 

 Din 2005, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau nu mai este este singura şcoală care califică forţă 

de muncă pentru domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice din judeţul Brăila. Au apărut furnizori de 

formare acreditaţi pentru adulţi. Asa cum s-a estimat şi în trecut, există o tendinţă a tinerilor băieţi de a 

opta pentru calificări din domeniul auto, electrotehnicii şi electronicii ceea ce este  o ameninţare în 

contextul unei populaţii  şcolară în descreştere.  

 Promovarea domeniului, a şcolii,  în rândul elevilor din gimnaziu, acreditarea şcolii ca 

furnizor de formare pentru adulţi reprezintă obiective ale etapei actuale de dezvoltare. 

 

II.1.6. EVOLUŢIILE PLANIFICATE / ESTIMATE ALE ZONEI  

 

 Planul Naţional de Dezvoltare , în contextul integrării României în UE prevede: îmbunătăţirea 

şi dezvoltarea infrastructurii.  
 Măsurile la nivel regional:  

 îmbunatăţirea accesibilităţii la infrastructura rutieră spre alte regiuni  

 dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi acces la porturi şi zone turistice  

 reabilitarea infrastructurii de utilităţi  

 dezvoltarea infrastructurii urbane civile  

 Conform PLAI, în domeniul construcţii şi lucrări publice se constată necesitatea realizării unor 

ample lucrări de alimentare cu apă a localităţilor urbane şi rurale, de realizare a lucrărilor de canalizare 

şi de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor periculoase prin lucrări de regularizare a cursurilor 

de apă constitue premise pentru o importantă dezvoltare a acestui domeniu.  

 Pentru activităţile economice: construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante, intermedieri 

financiare, tranzacţii imobiliare, transport, depozitare şi comunicaţii, activităţi economice a căror 
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diferenţă cerere – ofertă au un trend de diminuare a valorilor negative şi unde cererea prognozată are 

valori semnificative se poate realiza o ofertă educaţională de formare iniţială cu succes de inserţie 

profesioală a absolvenţilor. 

 În prezent, conform PLAI, se impune dezvoltarea acestui domeniu, prin creşterea ponderii cu 

2-3 procente. 

 În acest context economic, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, ca furnizor de forţă de muncă 

calificată în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice va creşte ponderea calificărilor din acest 

domeniu, în special pentru adulţi unde există o cerere din partea beneficiarilor cât şi din partea 

agenţilor economici. 

 

II.1 8.  PARTENERII ACTUALI ŞI POTENŢIALI  

 

Şcoala are relaţii de colaborare cu agenţi economici din domeniul construcţiilor: 

- firmele partenere sunt în momentul de faţă puţin dispuse în dezvoltarea de noi relaţii de parteneriat 

demersurile realizându-se unidirecţional, dinspre şcoală spre firmă  

- contractele de parteneriat sunt de tipul „convenţiilor„ în care firma acceptă desfaşurarea instruirii 

practice în şantierele proprii.  

- nu există obligaţii contractulale  de susţinere a şcolii sau a elevilor  de către firmele partenere (burse, 

dotări, angajări în muncă )  

- există o disponibilitate de dialog şi de construire în etape a unui parteneriat efectiv „pas cu pas„ . 

 

II.1 9 FINANTARE  

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: 

1. Buget republican  

2. Buget local  

3. Venituri proprii  

4. Sposorizări, donaţii comitet de părinţi  

5. Surse externe pe baza de proiecte  

În prezent o şcoală din România poate influenţa foarte puţin volumul bugetului propriu. 

  Un management  eficient al veniturilor proprii, o politică curajoasă de strângere de fonduri şi 

de scriere de cereri de finanţare ar putea modifica ponderea surselor, dar pentru aceasta este nevoie de 

o pregătire în domeniu a cadrelor didactice, de un proces de formare de echipe de lucru 

specializate în acest domeniu de o politică de motivare de personal. 

 

 

II .2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

 

II. 2.1.RESURSE  UMANE 

 

Elevi  

- se constată  realizarea planului de şcolarizare la  liceu tehnologic curs seral, şcoală postliceală şi de 
maiştri. 

- cel mai mare număr de elevi se înregistrează la învăţământul seral  

- mediile de intrare ale elevilor în clasa a IX sunt cele mai mici; elevii de gimnaziu optează pe ultimile 

poziţii pentru acest profil  

- maxim 20 % din elevii înscrişi în clasa a IX a finalizeză finalizeză  nivelul 3 de calificare la cursuri 

de zi. 

- Rata de abandon este mare  pe parcursul liceului  ( 28 %)  

- în procent majoritar (80%-90%), elevii provin din familii sărace, cu părinţi şomeri sau care 

beneficiază de ajutor social sau care lucrează la distanţă mare de casă. 

- De cele mai multe ori elevii sunt în grija bunicilor sau în grija fraţilor mai mari. Astfel, şcoala rămâne 

singurul factor educogen care se manifestă în imediata lor apropiere.  
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- Un procent mic de elevi au TV (29 %), sub 4% citesc un ziar pe săptamână au contact cu calculatorul 

doar la şcoală sau la centrele Internet. 

- Au o cotă coborâtă a aspiraţiilor şi o dorinţă de succes mult diminuată.  

- Au deprinderi de comportament antisocial (delicvenţa ridicată atât în rândul elevilor cât şi al 

părinţilor).  

 

Cadre didactice   

 

cadre didactice  - obiecte de specialitate  

Profesori  Titulari 

% 

Grad I 

% 

Beneficiari direcţi 

training PHARE,  

Cursuri post 

universitare 

Alte 

programe 

de 

formare 

9 55 11 - 60% 100% 

 

Maiştri 

instructori  

Titulari 

% 

Grad I 

% 

Beneficiari 

direcţi trening 

PHARE  

Cursuri post 

universitare 

Alte 

programe 

de formare 

2 100% 100 % - - 50% 

 

Din cadrul catedrei de construcţii:  

 cadre didactice  - participante la sesiuni de comunicări ştiinţifice – 2  la nivel judeţean 

 cadre didactice  -implicate în elaborarea de documente strategice ( PAS, programe de activitate, 
planuri operaţionale, analize şi studii interne ) - 4 

 cadre didactice  - implicate în organizarea de evenimente cultural artistice , sportive -2 

 cadre didactice –implicate în activităţi de parteneriat cu agenţi economici - 2 

 cadre didactice –implicate în activităţi de parteneriat / colaborare cu ONG-uri - 1 

 cadre didactice –implicate în activităţi de parteneriat cu alte şcoli - 2 

 cadre didactice  -implicate în elaborare   CDL – 2 

 

Cadre didactice – concluzii  

 

- există un număr mare de cadre didactice beneficiare ale unor sesiuni de training deşi un procent mic 

au promovat examenul de grad I 

- elaborarea CDL-urilor în parteneriat cu agenţii economici nu prezintă o garanţie a întăririi relaţiei 

şcoala - angajator. Astfel, cadrele didactice au sentimentul de inutilitate al muncii efectuate  

- exista un grad mare de interes pentru perfectionarea in domeniul noilor tehnologii 

- Există o mare disponibilitate de colaborare cu alte şcoli, dar concretizarea proiectelor se loveşte de 

lipsa resurselor financiare. Şcoala poate susţine financiar în prezent un program de vizite de lucru, de 

schimburi de experienţa la alte şcoli doar din bugetul veniturile realizate de şcoală sau din contribuţia 

părinţilor.  

 

II.2.2 RESURSE MATERIALE 

 

Pentru domeniul constructii montaj: 

 2 ateliere cu dotări prin programul PHARE – modernizarea învăţământului profesional şi 

tehnic, etapa I şi a II – a  

 1 cabinet protecţia muncii 

 2 cabinete de construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 1 cabinet desen tehnic  

 1 cabinet finisaje  
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Concluzii: 

- orele de instruire practică se pot desfăşura atât  la agenţii economici de profil din oraş cu care şcoala 

a încheiat acorduri de parteneriat cât şi în atelierele din şcoală  

 

 II.2.3 Parteneriate şi colaborări 

 

Şcoala are încheiate convenţii cu 2 unităţi economice de profil care asigură baza instruirii 

practice a tuturor elevilor: S.C. OLCOCONS , SC  Promotas, S.C. CONCIVIA SRL,  

 

Concluzii: 

- Aceşti parteneri solicită şcolii elevi practicanţi, dar în contractele încheiate aceştia  nu îşi asumă 

responsabilitatea de a le oferi tuturor absolvenţilor locuri de muncă la încheierea cursurilor.  

- Activitatea de mentorat nu există   

- De asemenea agenţii economici nu oferă pe perioada practicii burse sau alte recompense materiale 

elevilor şcolii. 

- Şcoala nu deţine resurse pentru angajarea in programe europene de susţinere a instruirii practice . 

 

 

II.2.4. Resurse curriculare, calificări şi curriculum 

 

 În prezent, elevii sunt pregătiţi în meseriile: 

 

Nivele de 

pregătire 

Nivelul III Nivelul III+ 

Specializarea *Tehnician desenator pentru 

construcţii şi instalaţii 

 

  *Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice  

 

 

 * Tehnician mecatronist 

 

 

*Şcoala postliceală – Tehnician devize 

şi măsurători în construcţii  

*Şcoala de maiştri – Maistru mecanic 

pentru maşini şi utilaje pentru 

construcţii 

                                                              

*Maistru construcţii civile, industriale 

şi agricole  

 

 

II.2.5. Performanţa şcolii comparativ cu reperele locale, regionale, naţionale. 

 

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Cadre didactice titulare  cu experienţă didactică. 

 Cadre didactice beneficiare cursuri de formare şi perfecţionare  

 Capacitatea de cazare  

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Inserţia pe piaţa muncii a unui număr mare de absolvenţi. 

 Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor. 
 

II.2.6. Consilierea şi orientarea vocaţională 

 

 În şcoala noastră există în prezent un cabinet de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor. 

Consilierea se realizează şi prin orele de dirigenţie. 

 Se organizează întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici,  excursii şi vizite la şcoli cu 

profil similar din judeţ şi din afara judeţului. 
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II.3. Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

 

 Cadre didactice calificate şi cu experienţă 

didactică 

 Echipă mangerială competentă 

 Climat de lucru în echipă  

 Resurse materiale optime desfaşurării 
procesului instructiv educativ  

 Existenţa parteneriatului cu firma 

Promotas privind elaborare de CDL si 

formare in domeniul noilor tehnologii 

 Curriculum adaptat cerinţelor agenţilor 
economici elaborat în parteneriat cu 

aceştia  

 Acces la informaţie stocată  electronic 

 Internat /cantina /bibliotecă  

Puncte slabe 

 

 Număr mic de cadre didactice deţin informaţii cu 

privire la înlăturarea barierelor în calea învăţării, 

în cazul elevilor cu nevoi speciale şi cu ritm lent 

de învăţare  

 Rata de abandon ridicată  

 Ofertă educaţională insuficient adaptată  cu  
solicitările  de pe  piaţa muncii  

 Educaţia antreprenorială insuficient dezvoltată 

 Legătura slabă şcoală –familie 

 Urmărirea angajării absolvenţilor la 6, 12 de luni 
de la absolvire 

Oportunităţi 

 

 Dezvoltarea sectorului construcţii şi 
lucrări publice  

 Dezvoltarea învăţămţntului profesional  

 Cererea europeană de înaltă calificare 

 Existenţa subvenţiilor acordate 
angajatorilor care angajează absolvenţi  

 Implicarea C.L.D. în definirea strategiei şi 

acţiunilor pentru dezvoltarea 

învaţământului profesional si tehnic  

 Cerere  mare de competente atât pe piaţa 
internă cât şi externă  

 Legislatie favorabila dezvoltarii 
învăţământului postliceal  

Ameninţări 

 

 Scăderea populaţiei şcolare 

 Dezvoltarea altor profiluri /calificări atractive  la 

alte licee  

 Scaderea veniturilor familiilor in perioada de 
criza  

 Agenţi economici neimplicaţi în actul calificării 
forţei de muncă prin şcoală –ca principal furnizor 

de servicii de educaţie şi formare  

 Acreditarea firmelor, asociaţiilor şi fundaţiilor ca 

furnizori de formare  

 

 

II.4. Rezumatul principalelor aspecte care trebuie dezvoltate 

 

În urma analizei SWOT s-au identificat următoarele aspecte care necesită intervenţii: 

1. Domeniul resurse umane:  

 Insuficienta informare a cadrelor didactice cu privire utilizarea softurilor de profil 

 Nivel scăzut de cunoştinţe al elevilor la intrarea în şcoală şi care provin din familii 
monoparentale, cu risc social ridicat, din mediul rural. 

 Rata de abandon din segmentul învăţământului obligatoriu. 

 Rata de renunţare  crescută pe segmentul 3 

2. Resurse materiale: 

 Soft educaţional + licenţe pentru domeniul construcţii depăşit 

 Lipsa materialelor pentru orele de instruire practică  

3. Resurse curriculare: 

 Lipsa îndrumarelor de laborator tehnologic  

 Lipsa manualelor pentru unele discipline/module 
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 Numar mic de manuale achizitionate de elevi   

 Lipsa abonamentelor la publicaţii de specialitate. 

4. Parteneriat: 

 Implicarea în mică măsură a agenţilor economici în problemele şcolii. 

 Canale insuficiente de comunicare şcoală –familie 

 Acces redus al proiectelor si programelor europene  

5. Oferta educationala  

 Ofertă curriculară restrânsă pentru adulţi care doresc să se califice în meserii în 

domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice . 

 Număr redus de specializări de actualitate în domeniile construcţii /mecanică 

 

CE NE PROPUNEM :  

 

1. Achiziţionare de soft educaţional + licenţe , auxiliare curriculare 

2. Atragere de parteneri,  agenţi economici  implicaţi în calificarea forţei de munca şi în 

facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă   

3. Diversificarea paletei de calificări în oferta educaţională pentru învăţămînt profesional : 

noi meserii- izolator,  constructor drumuri şi poduri, instalator instalaţii de ventilare şi 

condiţionare  

4. O mai bună promovarea a calificărilor în rândul absolvenţilor de clasa a VIII 

5. Identificarea de persoane resursă în politica de promovare a şcolii în comunitate 

6. Dezvoltarea invatamantului pentru adulţi  

 Montatori de izolaţii termice şi acustice 7134 

 Lucrători în izolaţii 7134.1.1 

 Montatori pereţi şi plafoane din gips carton 7134.2.2 

 Confecţioner tâmplarie din aluminiu şi mase plastice 7134.2.3 

 Lucrător în structuri pentru construcţii 7122.1.3 

 Zidar, pietrar, tencuitor 7122.2.1 

 Dulgher 7124 

 Dulgher, tâmplar, parchetar 7124.2.1 

7. Dezvoltarea invatamantului pentru Nivel 3+ avansat de calificare – scoală postliceală şi de  

de maiştri  

 Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii 

 Maistru construcţii civile şi industriale  

 Maistru instalator în construcţii  

 Topograf în construcţii  
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PARTEA a- II-a  ANALIZA NEVOILOR   

DOMENIUL: TEXTILE – PIELĂRIE 

 

 

II.1.1 DIMENSIUNEA ACTUALĂ ŞI ESTIMATĂ A PIEŢII MUNCII 

 

În domeniul Textile-pielărie sesizăm o stagnare a ofertelor locurilor de muncă pentru nivel 1 

dar o creştere a cererii de calificare pentru nivelul 3 + 

Având în vedere acest lucru şcoala se va adapta noilor tehnologii existente în intreprinderile de 

confecţii din oraş, pentru a putea oferi absolvenţi calificaţi a căror competenţe să corespundă nevoilor 

de pe piaţa muncii. 

 

II.1.2.  NEVOILE DE COMPETENŢE  

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau califică atât tineri, cât şi adulţi, prin învaţământul seral şi de 

maiştri în domeniul Textile-Pielărie. Calificările la final de ciclu/formă de învăţământ sunt: 

 Liceu tehnologic: Tehnician designer vestimentar  şi Tehnician în industria textilă – nivel III de 
calificare;  

 Şcoala de maiştri – Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) – nivel III avansat; 

 Şcoală postliceală – Creator proiectant îmbrăcăminte - nivel III avansat; 

Nevoile de competenţă se manifestă atât la nivelul populaţiei adulte, cât şi la nivelul tinerilor. 

Având în vedere dezvoltarea noilor tehnologii şi modificarea continuă a cerinţelor de pe piaţa muncii, 

angajatorii au semnalat că este necesară acumularea de anumite competenţe pentru integrarea pe piaţa 

muncii: 

 comunicare şi numeraţie 

 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

 comunicare în limba modernă 

 dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei 

 igiena şi securitatea muncii 

 lucrul în echipă 

 organizarea locului de muncă 

 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă 

 satisfacerea cerinţelor clienţilor 
 

II.1.3. NUMĂRUL ACTUAL ŞI ESTIMAT DE TINERI  

 

Evoluţia populaţiei şcolare cu vârsta cuprinsă între 14 şi 15 ani, care reprezintă intrările şi 

ieşirile a scăzut in procent de peste 10% in ultimii 10 ani 

 

II.1.4. FACTORII IMPLICAŢI ŞI AŞTEPTĂRILE LOR  

 

Stabilirea politicii educaţionale a şcolii se face ţinând cont de factorii implicaţi în procesul 

educaţiei şi instrucţiei: angajatori, familie, Consiliul Local, şcoala. 

 

 

ANGAJATORII 

Doresc personal calificat, care să corespundă următoarelor competenţe profesionale: 

 Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare  

 Capacitate de lucru în echipă 

 Adaptabilitate la schimbare şi o atitudine pozitivă în raport cu schimbarea 

 Aplicarea standardelor de calitate 

 Nivel 3+ de calificare 
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Familia 

 În ultima perioadă, familia acceptă din ce în ce mai greu  înscrierea copiilor la o şcoală care 
califică în domeniul textile-pielărie, din raţiuni legate de salarizarea mică în domeniu şi 

condiţiile grele de lucru 

 Majoritatea familiilor în care există deja un angajat în domeniu orientează viitorii absolvenţi 
de învăţământ gimnazial spre alte domenii  

 

Instituţii  locale:  

 Autorităţile locale pot deveni un punct de sprijin în procesul de dezvoltarea al şcolii.  

 AJOFM  poate orienta adulţii spre recalificare iar cabinetele de informare şi consiliere       
pot sprijini familia în luarea celor mai bune decizii 

 Acest fapt poate fi exploatat în sensul realizării unei promovări având drept grup ţintă 
absolvenţii clasei a VIII –a. 

 

II.1.5. ACTIVITATEA ALTOR ŞCOLI, FURNIZORI DE FORMARE ÎN DOMENIU  

La nivelul judeţului, în domeniul textile-pielărie, mai sunt pregătiţi elevi la Liceul Tehnologic 

Însurăţei.  

Trebuie gândite, adoptate şi aplicate măsuri de promovare a acestui domeniu, pentru atragerea 

absolvenţilor şcolii gimnaziale. 

 

II.1.6.  PERFORMANŢA ŞCOLII COMPARATIV CU REPERELE LOCALE, REGIONALE, 

NAŢIONALE  

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Cadre didactice titulare, cu experienţă didactică. 

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Rezultate bune la examenele de absolvire a învăţămâtului profesional, olimpiade şi 
concursuri profesionale. 

 Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor. 

 Existenta internatului şi a cantinei. 

 

II.1.7. EVOLUŢIILE PLANIFICATE /ESTIMATE ALE ZONEI  

 

Principalele caracteristici ale industriei la nivelul judeţului Brăila sunt: 

- aproape toate sectoarele industriale sunt reprezentate  

- este concentrată în municipiul Brăila şi foarte puţin prezentă în mediul rural; 

- industria prelucrătoare deţine ponderea în privinţa cifrei de afaceri şi a numărului de   

angajaţi în raport cu celelalte activităţi industriale. 

Majoritatea investiţiilor străine în regiune sunt concentrate în industria construcţiilor navale,  

industria confecţiilor textile. 

 

Implicaţiile pentru ÎPT 

 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică. 

Din analiza profilului economic al judeţului se poate aprecia că domeniile de formare profesională 

iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanică prin calificări ce se 

adresează industriei navale.  

Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de 

previziunile privind ocuparea locurilor de muncă. 

 Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse de 

investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor 

 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii economici 
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 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi 

economici  

 Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională 

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide 

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 

 

 

II.1.8. PARTENERII ACTUALI ŞI POTENŢIALI  

 

Nr. 

crt. 

Parteneri economici 

Denumirea agenţilor 

economici 

Date de contact privind agentul economic 

Adresa, telefon, fax, e-mail Persoana de contact (numele şi 

funcţia) 

1 SC VALMET SA Str. Industriei, nr. 17, Tel: 

0239611809 

Plopeanu Maria, inginer 

2 SC LONGAVIT SRL Str. Eroilor, nr.1, Tel: 0757604344 Gavrilescu Ana Maria, 

administrator 

 

II.1.9. FINANŢARE 

 Sursele de finanţare ale şcolii sunt: 

 Buget republican 

 Buget local 

 Venituri proprii 

 Sponsorizări, donaţii comitet de părinţi 

 Surse externe pe bază de proiecte. 
Un management eficient al veniturilor proprii, o politică curajoasă de strângere de fonduri şi de 

scriere de cereri de finanţare ar putea modifica ponderea surselor, dar, pentru aceasta, este nevoie de o 

pregătire în domeniu a cadrelor didactice, de un proces de formare de echipe de lucru specializate în 

acest domeniu, de o politică de motivare de personal. 

 

II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

II.2.1. RESURSE UMANE  

A. Elevi: 

 Majoritatea elevilor provin din familii monoparentale, cu o situaţie socială precară, veniturile 

fiind sub nivelul salariului minim pe economie. În cadrul şcolii există un număr mare de elevi din 

mediul rural sau cu unul - doi părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Astfel implicarea familiei este 

scăzută. 

 

a. Examen de  bacalaureat              

b. Examen de absolvire  

 Elevii şcolii noastre au participat la concursuri pe meserii şi olimpiade interdisciplinare la 
fazele naţionale unde au obţinut: diplome de participare la clasele a XI-a şi a XII-a liceu.  

 

Elevi –Concluzii: 

 78 % din elevi provin din medii sociale defavorizate; 

 Un procent mare de elevi înscrişi la domeniul textile pielărie au dificultaţi de invăţare  
      (CES) 

 Consilierea elevilor şi a părinţilor se realizează greu din cauza refuzului beneficiarilor 
actului de informare şi consiliere.  



 

26 

 

 

B.Cadre didactice   

 

Profesori  Total  Titulari 

% 

Grad I 

% 

Cursuri post 

universitare %  

Alte forme de 

formare %  

6 6 83, 33 83,33 50 100 

 

Maistri 

instructori  

Total  Titulari 

% 

Grad I 

% 

Cursuri post 

universitare %  

Alte forme de 

formare %  

2 2 100 100 - 100 

 

 La nivelul catedrei de textile – pielărie, se constată o permanentă specializare a cadrelor 

didactice prin cursuri postuniversitare, de masterat şi doctorat. 

Implicarea cadrelor didactice din cadrul catedrei de textile – pielărie în diverse activităţi a fost 

următoarea: 

 sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean –  50 %  

 elaborarea de documente strategice (programe de activitate, planuri operaţionale, analize şi 
studii interne) – 50 %  

 organizarea de evenimente cultural artistice, sportive – 100 %  

 activităţi de parteneriat cu agenţi economici – 75  % 

 elaborare  CDL – 75 %. 
 

Cadre didactice – concluzii: 

 100 % din cadrele didactice sunt calificate şi au experienţă în domeniul producţiei textile; 

 Toate cadrele didactice doresc să se perfecţioneze continuă şi însuşirea noutăţilor din 

domeniu 

 

II.2.2. RESURSE MATERIALE 

 

Resurse materiale: 

- 2 ateliere cu dotări prin Programul  PHARE TVET – etapa I şi a II-a  

- un cabinet materii prime textile – cu dotări PHARE 

 

La lecţiile de predare sunt utilizate: 

 obiecte confecţionate:  detalii, subdetalii, semifabricate, machete, produse vestimentare; 

 substituienţi imagistici: pliante, schiţe, planşe, desene explicative la tablă, grafice; 

 reprezentări proiectibile – diapozitive, filme, video-casete, video-discuri cu procese 

tehnologice din fabricile din industria textilă şi pielărie, microscopul pentru studiul fibrelor 

textile. 

 

Concluzii resurse materiale: 

 Baza materială pentru  profilul industrie textilă – pielărie  corespunde   nevoilor 

 Partenerii economici se implică în mică măsură în sprijinirea activităţii de calificare  
 

II.2.3. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 

 

Şcoala colaborează cu parteneri economici doar în vederea elaborării CDL-ului. Pregătirea 

practică este asigurată în şcoală. 
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II.2.4. RESURSE CURRICULARE, CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM  

 

Planul de şcolarizare 2013-2014 

 

Nivele de 

pregătire 

Nivelul III Nivelul III+ 

Specializarea  

*Tehnician designer vestimentar 

 

 

  *Tehnician în industria textilă  

 

*Şcoala postliceală – Creator proiectant 

îmbrăcăminte  

 

*Şcoala de maiştri – Maistru confecţii 

îmbrăcăminte (Maistru croitor) 

                                                                

 

Manuale şcolare existente în anul şcolar 2013-2014: 

 

Nr.crt Forma de învăţământ Titlul manualului Clasa 

1 Liceu tehnologic Materii prime textile XI 

2 Liceu tehnologic Tehnologii  textile XI 

3 Auxiliare curriculare - SAM Module de specialitate X 

4 Auxiliare curriculare Module de specialitate  XI 

 

În prezent ne confruntăm cu lipsa manualelor şcolare de specialitate textile- pielărie mai ales la 

clasele de liceu tehnologic a XII şi a XIII. 

Curriculum în dezvoltare locală a fost elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi 

agentul economic.  

 Curriculum în decizia locală pentru clasele a IX a şi  a X a, în cadrul şcolii noastre sunt: 

 Clasa a IX – Procese  tehnologice din industria textilă şi pielărie; 

   Clasa a X – Operaţii tehnologice din industria textilă şi pielărie. 

 

Concluzii resurse curriculare: 

 inexistenţa îndrumarelor de laborator pentru liceu zi şi seral; 

 existenţa unui număr mic de manuale de specialitate pentru liceu; 

 utilizarea sporadică a  lecţiilor AEL în procesul de predare – învăţare 

 existenţa în mică măsură a fondului de carte tehnică şi a abonamentelor la publicaţii de 
specialitate 

II.2.5. PERFORMANŢA ŞCOLII COMPARATIV CU REPERELE LOCALE, REGIONALE, 

NAŢIONALE  

 Şcoala noastră are următoarele avantaje: 

 este singura şcoală care pregăteşte elevi pe acest profil din oraş 

 participarea elevilor la olimpiada interdisciplinară şi concursul pe meserii faza naţionlă  

 cadre didactice titulare şi cu experienţă didactică în număr mare 

 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

 rezultate bune la examene de absolvire  
 

II.2.6. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ  

 

Consilierea informarea şi orientarea şcolară se realizează prin orele de dirigenţie, întâlniri 

organizate de cadrele didactice cu A.J.O.F.M. Brăila,  Camera de Comerţ. 

În şcoală există în prezent un cabinet de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor.  

Informarea şi orientarea privind cariera se realizează atât de consilierul şcolar Aichel Alberto  cât şi de 

diriginţi.  
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O preocupare deosebită se acordă facilitării accesului elevilor cu CES la obţinerea unei 

calificări în domeniul textile . Un număr mediu de 10 elevi anual beneficiază de profesor de sprijin şi d 

ecurriculum adaptata  

 

II.3 ANALIZA SWOT 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Cadre didactice calificate şi experienţă în 
procesul didactic 

 Resurse materiale optime desfăşurării unui 

invăţămînt de calitate 

 Specialişti titulari pe toate domeniile de 
calificare textile pielarie  

 Majoritatea cadrelor didactice au urmat 
cursuri postuniversitare de profil 

 Tradiţie în formarea elevilor în domeniul 

textile - pielărie 

 Existenţa internatului şi a cantinei  

 Program de sprijin pentru elevii cu CES  

 Număr mare de elevi din mediul rural care 
nu finalizează ciclul de învăţămînt la care 

sunt înscrişi 

 Insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii 

de adaptare şi învăţare de – a lungul vieţii  

 Volum redus de manuale si auxiliare 
curriculare  

 Urmărirea angajării absolvenţilor la 6, 12,  
luni de la absolvire 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa subvenţilor acordate angajatorilor 
pentru absolventi  

 Implicarea agenţilor economici în formarea 
adulţilor 

 Existenta firmelor traditionale: Braiconf 

 Legislatie favorabila dezvoltarii 
invatamantului postliceal OMEdCT 

1552/19.07.2007, 2286/28.09.2007  

 Scăderea numărului de locuri de muncă 
într- o piaţă europeană 

 Număr mare de familii în situaţie de risc 
social 

 Scăderea populaţiei şcolare din mediul 

urban în următorii ani 

 Salariul mic în domeniul industriei uşoare  

 Dezvoltarea economică pe alte sectoare în 
regiunea SE 

 Interes scăzut din poartea părinţilor pentru 

calificare în domeniul industriei uşoare  

 

II.4 REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE TREBUIE DEZVOLTATE 

 

În urma analizei SWOT s-a identificat: 

1. Domeniul resurse umane:  

 Elevi care abandonează şcoala datorită situaţiei materiale scăzute. 

2. Resurse materiale: 

 Nu este cazul 

3. Resurse curriculare: 

 Lipsa îndrumarelor de laborator tehnologic  

 Manuale în număr insuficient; lipsa manualelor pentru unele discipline; număr redus de 
abonamente la publicaţii de specialitate. 

 Utilizarea în foarte mică măsură a lecţiilor AEL şi  a soft –ului pentru nivelul III de calificare 

4. Parteneriat: 

 Implicarea în mică măsură a agenţilor economici în problemele şcolii. 

 Încheierea de parteneriate reale şcoală – agenţi economici, în conformitate cu legile în vigoare. 

5. Oferta educaţională  

 Dezvoltarea învăţământului pentru adulţi – nivel III avansat de calificare - şcoli postliceale, de 

maiştri  
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PARTEA a- II-a  ANALIZA NEVOILOR   

DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 

II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

II.1.1 Dimensiunea actuală şi estimată a pieţei muncii  

 

Pe plan local funcţionează pe domeniul industrie alimentară întreprinderi mici şi mijlocii. 

Conform planului de dezvoltare locală, se vor pune în funcţiune unităţi economice cu următoarele 

domenii de pregătire: industria laptelui şi produselor lactate şi industrializarea legumelor şi fructelor. 

 Având în vedere acest lucru şcoala se va adapta la noile tehnologii pentru a putea oferi 

absolvenţi calificaţi a căror competenţe să corespundă nevoilor de pe piaţa muncii. 

 

 II.1.2 Nevoile de competenţe 

 

 Având în vedere dezvoltarea noilor tehnologii şi modificarea continuă a cerinţelor de pe piaţa 

muncii, angajatorii au semnalat că este necesară acumularea de anumite competenţe pentru integrarea 

pe piaţa muncii: 

 comunicare şi numeraţie 

 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

 comunicare în limba modernă 

 dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei 

 igiena şi securitatea muncii 

 lucrul în echipă 

 organizarea locului de muncă 

 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă 

 satisfacerea cerinţelor clienţilor 
  

 II.1.3 Numărul actual şi estimat de tineri 

 

 Conform PRAI şi PLAI sectorul industrie alimentară este în dezvoltare şi în consecinţă cererea 

pe piaţa muncii a absolvenţilor de industrie alimentară ar trebui să crească. O dovadă în acest sens este 

numărul în scădere al absolvenţilor şomeri din totalul şomerilor. 

 Conform PRAI şi PLAI pentru Liceul tehnologic, domeniul Resurse naturale şi protecţia 

mediului, deţine procentul de 17,9 % şi până în 2016 trebuie să se încadreze între 18 şi 22 %. 

 Conform cererilor de pe piaţa muncii propunerile pentru planul de şcolarizare, domeniul 

industrie alimentară sunt (din PRAI şi PLAI): 

 

 

Forma de învăţământ Ponderea în: 

2013-2014 2014/2015 2016 

Şcoală profesională 8 % 10 % 14 % 

Liceu tehnologic 20 % 21 % 22 % 

 

 

II.1.4. Factorii implicaţi şi aşteptările lor 

   

 În stabilirea politicii educaţionale şcoala trebuie să ţină cont de factorii implicaţi, de viitorii  

“consumatori” ai produsului pe care ea îl oferă – educaţie şi instruire. 
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Angajatorii : 

 Doresc personal calificat, cu competenţe profesionale şi mai ales cu competenţe de comunicare, 

lucrul în echipă, cunoaşterea unei limbi străine, utilizarea calculatorului. 

 Chiar dacă în ultimii ani acordurile încheiate cu agenţii economici au depăşit pragul unei 

colaborări formale, angajatorii încă mai consideră că doar şcolii îi revine răspunderea formării de 

competenţe. Există un număr mic de întâlniri (seminarii, mese rotunde) la care să participe angajatori 

şi furnizori de formare pentru a analiza, negocia şi dezvolta capitole de colaborare în domeniu. 

 Familia: 

 Familiile sunt în general interesate pentru a înscrie copiii la o şcoală care califică în acest 

domeniu. Acest lucru se reflectă în  fluxul mare de elevi care optează în fiecare an  pentru profilul 

industrie alimentară. 

 Firmele de plasare: 

 Şcoala nu are posibilitatea de a cunoaşte toate locurile de muncă vacante. De aceea este 

necesară colaborarea cu A.J.O.F.M., în adaptarea ofertei educaţionale la cererea pieţei. 

 
 

II.1.5. Activitatea altor şcoli, furnizori de formare în domeniu 

 

Având în vedere că în judeţ există şi alte şcoli cu profil de industrie alimentară: Colegiul 

Tehnic  " C.D. Neniţescu", Liceul “Matei Basarab” – Măxineni şi că în mediul urban sunt deja şcoli de 

profil care au dezvoltat proiecte de formare profesională, este necesar ca şcoala noastră să colaboreze 

cu firme de profil acreditate ca furnizori de formare, în vederea asigurării unui număr cât mai mare de 

locuri de muncă pentru absolvenţii noştri.  

   

Performanţa şcolii comparativ cu reperele locale, regionale, naţionale 

 

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Transport accesibil atât pentru elevii din oraş cât şi pentru cei din mediul rural. 

 Cadre didactice titulare în număr mare, cu experienţă didactică. 

 Relaţii de parteneriat cu un număr mare de agenţi economici începând din anul 1990. 

 Capacitatea mare a internatului şi a cantinei. 

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Rezultate bune la examenele de absolvire a învăţământului profesional, la olimpiade şi 
concursuri pe meserii. 

 Inserţia pe piaţa muncii a unui număr mare de absolvenţi. 

 Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor. 
 

II.1.6. Evoluţiile planificate / estimate ale zonei 

 

Planul Naţional de dezvoltare, în contextul integrării României în U.E prevede dezvoltarea 

sectorului productiv şi a serviciilor conexe. Întărirea competitivităţii activităţilor economice şi 

promovarea sectorului privat are impact şi asupra învăţământului profesional şi tehnic în domeniul 

industriei alimentare. 

 Măsurile: 

 Sprijinul şi dezvoltarea IMM-urilor existente, în special în sectorul industriei alimentare şi 

serviciilor  

 Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri cu prioritate în sectoarele de servicii  

 Consolidarea instituţiilor existente şi nou înfiinţate furnizoare de servicii către IMM-uri. 

 Deoarece agricultura deţine o pondere importantă în economia regiunii conform PRAI (44,34% 

din populatia ocupată a regiunii fiind în acest sector în anul 2000) este necesară dezvoltarea industriei 

alimentare în vederea prelucrării produselor agricole. 
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Din PRAI se regăsesc în Strategia Judeţeană care prevede în acest domeniu: 

 Dezvoltarea regiunii (inclusiv judeţul şi portul Brăila) ca un centru modern, eficient pentru 

exporturi şi importuri de bunuri şi aprovizionarea altor produse şi servicii, inclusiv accesul uşor 

din restul ţării şi de peste hotare. 

 Dezvoltarea turismului deci implicit şi a domeniului industriei alimentare 

 Dezvoltarea zonei libere Brăila. 

 Sprijinirea sectoarelor industriei alimentare şi serviciilor, având ca scop realizarea unor venituri 

sectoriale brute, egale cu mediile la nivel naţional. 

 

II.1.7 Partenerii actuali şi potenţiali 

 

În prezent şcoala are încheiate contracte de parteneriat cu următorii agenţi economici: 

Nr. 

crt. 

Parteneri economici 

Denumirea agenţilor 

economici 

Date de contact privind agentul economic 

Adresa, telefon, fax, e-mail Persoana de contact 

(numele şi funcţia) 

0 1 2 3 

1 S.C. FLANGEA JUNIOR 

SRL 

Str. V. Alecsandri, Tel: 

0786499036 

Flangea Adriana, 

administrator 

2 SC PIVALMAN SRL Str. Comuna din Paris, nr.19, Tel: 

0762160104 

Pitulice Ionel, 

administrator 

3 SC CHOCODOLCE SRL Calea Călăraşilor, nr. 59, Tel: 

0744638688 

Ion Mihaela, administrator 

4 SC RISK SRL Calea Călăraşilor, nr. 54, Tel: 

0239631816, 0239631816 

Rădulescu Ştefan, 

administrator 

5 SC PEPINIERA SILVICĂ  

LACU SĂRAT 

Şoseaua Vizirului, nr.50, Tel: 

0239684640 

Bardaş Mişu, inginer şi 

Zaharia Gheorghe, 

tehnician 

 

Unităţile economice cu care şcoala a încheiat convenţii sunt societăţi de tip I.M.M-uri  cu un 

număr mic de angajaţi. Deşi şcoala are posibilitatea măririi numărului de parteneri acest lucru nu este 

suficient pentru că aceştia nu se implică în dezvoltarea activităţii şcolare datorită instabilităţii 

economico-sociale actuale. 

 

II.1.8. Finanţare 

 

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: 

 Buget republican 

 Buget local 

 Venituri proprii 

 Sponsorizări, donaţii comitet de părinţi 
 Surse externe pe bază de proiecte. 

Un management eficient al veniturilor proprii, o politică curajoasă de strângere de fonduri şi de 

scriere de cereri de finanţare ar putea modifica ponderea surselor dar pentru aceasta este nevoie de o 

pregătire în domeniu a cadrelor didactice, de un proces de formare de echipe de lucru specializate în 

acest domeniu, de o politică de motivare de personal. 
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II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

 II.2.1 Resurse umane 

 

a. Elevii 

Elevii care sunt înscrişi in clasa a-IX- a au un nivel de pregătire destul de scăzut. Mulţi elevi 

provin din familii monoparentale cu risc social ridicat şi din mediul rural. Având în vedere situaţia 

socio-economică a familiilor din care provin, majoritatea elevilor nu au acces la informare (media, 

internet). 

  

Concluzii:  

 Datorită situaţiei sociale şi a mediului din care provin, numărul elevilor cu nevoi speciale este 

destul de mare, ceea ce implică aplicarea în procesul de învăţare a mai multor măsuri: 

 Adaptarea metodelor de predare – învăţare la nivelul de pregătire al elevilor, 

 Flexibilitatea metodelor de instruire la stilurile de învăţare ale elevilor, 

 Consilierea elevilor şi a părinţilor, 

 Colaborarea cu instituţiile de stat abilitate. 
 

b. Cadre didactice 

Profesori Titulari % Grad I % Beneficiari 

direcţi training 

Phare, Banca 

Mondială % 

Cursuri post 

universitare % 

Alte forme de 

formare % 

7 57,14 57,14 - 42,87 100 

Maiştri 

instructori 

Titulari % Grad I% Beneficiari 

directi training 

Phare, Banca 

Mondială % 

Cursuri post 

universitare % 

Alte forme de 

formare % 

2 100 100 - - 100 

 

 Din colectivul de cadre didactice de la industrie alimentară: 

 85,71% au participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

 28,57% au fost implicate în elaborarea de documente strategice ( PAS, programe de activitate, 
planuri operaţionale, analize şi studii interne ); 

 100% au fost implicate în organizarea de evenimente cultural artistice, sportive; 

 42,85% au fost implicate în activităţi de parteneriat cu agenţii economici; 

 28,57% au fost implicate în activităţi de parteneriat cu alte şcoli; 

 57,14% au fost implicate în elaborare de CDL. 

Concluzii: 

Având în vedere toate acestea se propune: 

 participarea unui număr mai mare de cadre didactice la, cursuri de utilizare a platformei AEL 
şi a soft-urilor educaţionale de specialitate; 

 implicarea unui număr mai mare de cadre didactice la realizarea de parteneriate, colaborarea 

cu ONG-uri în vederea creşterii numărului acestora; 

 motivarea cadrelor didactice pentru a se implica mai mult în creşterea calitativă a procesului 
educaţional din şcoală. 

 

II.2.2 Resurse materiale 

 

Pentru profilul industriei alimentare şcoala deţine: 

 1 laborator de analize fizico-chimie pentru efectuarea lucrărilor practice de laborator; 

 1 atelier pentru efectuarea orelor de instruire practică; 
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 săli de clasă. 

Activitatea didactică  la disciplinele tehnice de specialitate industrie alimentară se desfăşoară 

utilizând: 

 Planşe, schiţe, pliante, grafice şi desene explicative la tablă; 

 Mostre de materii prime, semifabricate, produse finite, ambalaje; 

 Materiale de laborator: vase şi ustensile, cuptore,plită elctrică, microscoape, balanţe, aparate pentru 

determinări fizico - chimice, reactivi. 

Dotarea minimă a atelierului şcoală face ca orele de instruire practică să se desfăşoare şi la agenţii 

economici de profil din oraş. 

 

Concluzii: 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor materiale de desfăşurare a orelor de specialitate şcoala îşi 

propune: 

 Dotarea în continuare a atelierului şcoală şi a laboratorului de analize fizico-chimice cu 

echipamente, reactivi, materiale didactice. 

 

 II.2.3 Parteneriate şi colaborări 

Şcoala are încheiate convenţii cu opt unităţi economice de profil care asigură baza instruirii 

practice a tuturor elevilor de la industrie alimentară. 

 

Concluzii: 

Aceşti parteneri solicită şcolii elevi practicanţi, dar în contractele încheiate aceştia nu îşi asumă 

responsabilitatea de a le oferi tuturor absolvenţilor locuri de muncă la încheierea cursurilor.  

De asemenea agenţii economici nu oferă pe perioada practicii burse sau alte recompense 

materiale elevilor şcolii. 

 

 II.2.4. Resurse curriculare, calificări şi curriculum 

 

Plan  de şcolarizare 

În prezent la liceul tehnologic, elevii sunt pregătiţi în meseria: Tehnician analize produse 

alimentare şi Tehnician în industria alimentară – ruta progresivă. 

Pentru anul de completare, elevii sunt pregătiţi în specializarea Preparator produse din carne şi 

peşte – învăţământ seral. 

 

 II.2.5. Performanţa şcolii comparativ cu reperele locale, regionale, naţionale 

 

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Cadre didactice titulare în număr mare, cu experienţă didactică. 

 Cadre didactice participante la cursuri de formare şi perfecţionare. 

 Relaţii de parteneriat cu un număr mare de agenţi economici începând din anul 1990. 

 Capacitatea mare a internatului şi a cantinei. 

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 
 Rezultate bune la examenele de absolvire a invatamantului profesional, la olimpiade şi concursuri 

pe meserii. 

 Inserţia pe piaţa muncii a unui numar mare de absolvenţi. 

 Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor. 

 

 II.2.6. Consilierea şi orientarea vocaţională 

 

 În prezent în şcoala noastră există un cabinet de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şi 

un profesor de sprijin pentru elevii proveniţi din şcolile speciale. 
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Consilierea se realizează şi prin orele de dirigenţie. Se organizează întâlniri cu reprezentanţi ai 

AJOFM Brăila, Camera de Comerţ, agenţi economici, Fundaţia Lumina, Fundaţia Andreea, Fundaţia 

Trebuie, excursii şi vizite la şcoli cu profil similar din judeţ şi din afara judeţului. 

 

II.3. Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE TARI 

 

- Cadre didactice calificate, cu experienţă didactică 

- Existenţa parteneriatului cu agenţii economici    

  privind practica elevilor 

- Ofertă educaţională sincronă cu  solicitările de pe   

  piaţa muncii 

- Curriculum adaptat cerinţelor agenţilor economici 

- Acces la informaţie stocată  electronic 

- Capacitatea mare a internatului şi cantinei şcolii 

- Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare  

  vocaţională şi a personalului calificat în  

  consiliere. 

PUNCTE SLABE 

 

- Instruirea insuficientă în şcoală pentru învăţarea 

tehnicilor de căutare, ocupare şi menţinere a locului 

de muncă, educaţia antreprenorială insuficient 

dezvoltată 

-Lipsa dotărilor specifice (materiale didactice, 

echipamente, auxiliare curriculare, etc.) în raport cu 

standardele U.E. 

-Legătura slabă şcoală –familie 

-Nivelul  de pregătire iniţial scăzut al elevilor 

înscrişi în liceu 

- Urmărirea angajării absolvenţilor la 6, 12, 18, 36 

de luni de la absolvire 

OPORTUNITĂŢI 

 

- Locaţia şcolii şi existenţa transportului accesibil: 

mediu rural-şcoală 

- Dezvoltarea sectorului industrie alimentară şi 

  a Zonei Libere Brăila  

- Existenţa subvenţiilor acordate angajatorilor care 

angajează absolvenţi  

- Implicarea C.L.D. in definirea strategiei şi 

acţiunilor pentru dezvoltarea învaţământului TVET 

- Buna colaborare si sprijinul acordat de Consiliul 

Judeţean, C.J.A.P.P., A.J.O.F.M., I.S.J. 

- Implicarea agenţilor economici în formarea 

iniţială 

- Creşterea interesului populaţiei şcolare şi adulţilor 

pentru oferta educaţională a şcolii în domeniul 

industrie alimentară 

- Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii internă şi 

externă 

AMENINŢĂRI 

 

- Dezvoltarea profilului industrie alimentară în alte 

şcoli 

- Scăderea populaţiei şcolare 

- Elevi care provin din familii cu resurse financiare 

scăzute  

- Implicarea în mică măsură a agenţilor economici 

în problemele şcolii. 

 

II.4. Rezumatul principalelor aspecte care trebuie dezvoltate 

 

 În urma analizei SWOT s-au identificat următoarele probleme: 

1. Domeniul resurse umane:  

- Elevi înscrişi în clasa a IX- a cu un nivel scăzut de cunoştinţe şi care provin din familii 

monoparentale, cu risc social ridicat, din mediul rural. 

- Elevi care abandonează şcoala datorită situaţiei materiale scăzute şi a unei slabe legături cu familia. 

- Adulţi care doresc să se califice în meserii din domeniul industriei alimentare. 

 

2. Resurse materiale: 

- Dezvoltarea resurselor materiale din atelierul de instruire practică şi din laboratorul de analize 

fizico-chimice ale produselor alimentare. 
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3. Resurse curriculare: 

 Lipsa îndrumarelor de laborator tehnologic şi a auxiliarelor curriculare pentru nivelul III. 

 Manuale în număr insuficient şi chiar lipsa manualelor pentru unele discipline; abonamente la 
un număr redus de publicaţii de specialitate. 

 

4. Parteneriat: 

 Implicarea în mică măsură a agenţilor economici în problemele şcolii. 

 Încheierea de parteneriate reale şcoală – agenţi economici, în conformitate cu legile în vigoare. 
 

5. Oferta educaţională  

Dezvoltarea învăţământului pentru adulţi  

Diversificare ofertei educaţionale pentru   nivelul 3 avansat de calificare 

 Tehnician dietecian 

 Tehnician controlul calităţii produselor alimentare 
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PARTEA a- II-a  ANALIZA NEVOILOR   

DOMENIUL: SERVICII 

 

 

II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

II.1.1 Dimensiunea actuală şi estimată a pieţei muncii  

 

           Serviciile deţin cea mai mare pondere din VAB judeţean (48,8% în 2005) şi în creştere continuă 

în perioada 2000- 2005. De asemenea, cel mai mare număr de firme active şi cele mai mari investiţii 

brute se înregistrează în sfera serviciilor. IMM-urile din domeniul serviciilor au cunoscut o creştere a 

numărului de firme active şi de personal angajat. În cadrul serviciilor se remarcă comerţul. Acesta a 

înregistrat creşteri ale ponderii în VAB judeţean. Cu toate acestea, judeţul Brăila se plasează pe ultimul 

loc între judeţele regiunii în ceea ce priveşte contribuţia serviciilor la formarea VAB judeţean. 

            Pe sectoare economice, la nivelul regiunii, cea mai mare parte (82,6%) activează în domeniul 

serviciilor. În industrie sunt active 11,7% dintre IMM-uri iar in construcţii 5,7%. 

           Sub aspectul evoluţiei structurii muncitorilor pe activităţi ale economiei se constată, la nivelul 

judeţului, că au crescut ponderile muncitorilor din comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, depozitare 

şi comunicaţii şi tranzacţii imobiliare, restul activităţilor economiei înregistrând scăderi ale ponderilor 

în perioada analizată.  

 

            Având în vedere acest lucru şcoala se va adapta la noile tehnologii pentru a putea oferi 

absolvenţi calificaţi a căror competenţe să corespundă nevoilor de pe piaţa muncii. 

 

 II.1.2 Nevoile de competenţe 

 

 Având în vedere dezvoltarea noilor tehnologii şi modificarea continuă a cerinţelor de pe piaţa 

muncii, angajatorii au semnalat că este necesară acumularea de anumite competenţe pentru integrarea 

pe piaţa muncii: 

 comunicare şi numeraţie 

 utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

 comunicare în limba modernă 

 dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei 

 igiena şi securitatea muncii 

 lucrul în echipă 

 organizarea locului de muncă 

 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă 

 satisfacerea cerinţelor clienţilor 
 

II.1.3 Numărul actual şi estimat de tineri 

 

 Conform PRAI şi PLAI sectorul servicii este în dezvoltare şi în consecinţă cererea pe piaţa 

muncii a absolvenţilor de servicii ar trebui să crească. O dovadă în acest sens este numărul în scădere 

al absolvenţilor şomeri din totalul şomerilor. 

Conform PRAI şi PLAI domeniul de formare profesională comerţ a avut o creştere în 

periodada analizată de peste 3,5 ori (de la 4,3% în 2002-2003 la 15,5% în 2008-2009). Ponderea 

domeniului turism şi alimentaţie s-a dublat (6,4% în 2002-2003, 12,8% în 2008-2009).  

La liceul tehnologic, profilul tehnic şi resurse naturale şi protecţia mediului au înregistrat o 

scădere a ponderii cu peste 4 puncte procentuale fiecare în timp ce profilul servicii a cunoscut o 

creştere cu 9 puncte procentuale în perioada analizată. 
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 La nivel judeţean planul de şcolarizare pentru IPT în anul şcolar 2013-2016 este în 

concordanţă cu cererea previzionată pentru 2016, exprimată prin ponderi ale domeniilor de formare 

profesională pentru  domenii de formare profesională. Domeniile de formare profesională la care se 

înregistrează abateri în afara plajei ponderilor recomandate în PRAI sunt:  

 electric –  excedent de ofertă - ponderea în planul de şcolarizare este de 7,7% faţă de ponderea 
recomandată cuprinsă între 4,5 şi 6,5%  

 construcţii – deficit de ofertă - ponderea în planul de şcolarizare este de 6,2% faţă de ponderea 
recomandată cuprinsă între 8,5-11,5%  

 turism şi alimentaţie – deficit de ofertă - ponderea în planul de şcolarizare este de 6,2% faţă de 

ponderea recomandată cuprinsă între 9-12%  

 electronică şi automatizări -  excedent de ofertă - ponderea în planul de şcolarizare este de 
9,2% faţă de ponderea recomandată cuprinsă între 4,5-6,5%  

 

 II.1.4. Factorii implicaţi şi aşteptările lor  

 

Stabilirea politicii educaţionale a şcolii se face ţinând cont de factorii implicaţi în procesul 

educaţiei şi instrucţiei: angajatori, familie, Consiliul Local, şcoala. 

 

ANGAJATORII 

Doresc personal calificat, care să corespundă următoarelor competenţe profesionale: 

 Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare  

 Capacitate de lucru în echipă 

 Adaptabilitate la schimbare şi o atitudine pozitivă în raport cu schimbarea 

 Aplicarea standardelor de calitate 

 Nivel 3 de calificare 

 

Familia 

 Îi încurajează pe copii să se înscrie la aceste specializări, datorită oportunităţilor în găsirea 

unui loc de muncă după absolvire.  

 

Instituţii  locale:  

 Autorităţile locale pot deveni un punct de sprijin în procesul de dezvoltarea al şcolii.  

 AJOFM poate orienta adulţii spre recalificare iar cabinetele de informare şi consiliere pot 
sprijini familia în luarea celor mai bune decizii 

 Acest fapt poate fi exploatat în sensul realizării unei promovări având drept grup ţintă 

absolvenţii clasei a VIII –a. 

 

II.1.5. ACTIVITATEA ALTOR ŞCOLI, FURNIZORI DE FORMARE ÎN DOMENIU  

 

La nivelul judeţului, în domeniul servicii – turism şi alimentaţie, există o piaţă concurenţială 
prin  existenţa Coegiului Economic “Ion Ghica”, care beneficiază de tradiţie în acest domeniu. 

Trebuie gândite, adoptate şi aplicate măsuri de promovare a acestui domeniu, pentru atragerea 

absolvenţilor şcolii gimnaziale. 

 

II.1.6 PERFORMANŢA ŞCOLII  COMPARATIV  CU REPERELE  LOCALE, REGIONALE, 

NAŢIONALE  

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Cadre didactice titulare în număr mare, cu experienţă didactică. 

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Existenta internatului şi a cantinei. 

 Atelier dotat pentru efectuarea orelor de instruire practică. 
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II.1.7. EVOLUŢIILE PLANIFICATE /ESTIMATE ALE ZONEI  

 

Turismul în regiune este diversificat, aici existând aproape toate tipurile de turism: turism de 

litoral, montan, de croazieră, cultural, de afaceri, turism ecologic, balnear, agroturism, de agrement, de 

week-end, pescuit sportiv şi de vânătoare, practicarea sporturilor nautice. 

În regiune există 3 Parcuri Naţionale şi Naturale, Rezervaţii ale Biosferei:  Balta Mică a 

Brăilei,  Delta Dunării şi Munţii Măcinului. 

Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, ceea ce a făcut ca activitatea balneară să 

aibă o veche tradiţie şi să cunoască o amplă dezvoltare. În Regiune se află staţiuni balneoclimaterice 

renumite în ţară precum: Lacu Sărat (jud. Brăila), Techirghiol (jud. Constanţa), Sărata Monteoru (jud. 

Buzău), Soveja (jud. Vrancea).  

Patrimoniul turistic al judeţului Brăila cuprinde: elemente de ordin istoric, etnografic şi 

folcloric, Casa memorială Panait Istrati, Muzeele din oraşele Brăila şi Ianca, Tabăra de Creaţie 

Blasova, Galeriile de Artă, Sala “Pro Arte”, Ansamblul Centrului Istoric Brăila, Casa memorială 

“Petre Ştefănescu Goangă”. Judeţul Brăila deţine resurse importante pentru dezvoltarea turismului de 

agrement (vânătoare şi pescuit) în Insula Mică a Brăilei, Insula Mare a Brăilei, pădurile Viişoara şi 

Camniţa. 

            Principalele zone turistice sunt: Staţiunea Lacu Sărat, Insula Mică a Brăilei, Blasova, Viişoara. 

Reţeaua de unităţi turistice este formată din: 13 hoteluri, 3 moteluri şi hanuri, 4 campinguri, 2 tabere 

pentru elevi şi preşcolari. În anul 2007 capacitatea de cazare reprezentată de cele 2150 de locuri de 

cazare a avut un grad de ocupare de 49,2% (cel mai mare grad de ocupare dintre judeţele regiunii). 

Numărul 297,7 mii de înnoptări plasează judeţul pe locul 2 după judeţul Constanţa 

Planul Naţional de dezvoltare, în contextul integrării României în U.E prevede dezvoltarea 

sectorului productiv şi a serviciilor conexe. Întărirea competitivităţii activităţilor economice şi 

promovarea sectorului privat are impact şi asupra învăţământului profesional şi tehnic în domeniul 

servicii. 

Măsurile: 

 Sprijinul şi dezvoltarea IMM-urilor existente, în special în sectorul serviciilor  

 Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri cu prioritate în sectoarele de servicii.  

 Consolidarea instituţiilor existente şi nou înfiinţate furnizoare de servicii către IMM-uri. 

Din PRAI se regăsesc în Strategia Judeţeană care prevede în acest domeniu: 

 Dezvoltarea regiunii (inclusiv judeţul şi portul Brăila) ca un centru modern, eficient pentru 

exporturi şi importuri de bunuri şi aprovizionarea altor produse şi servicii, inclusiv accesul uşor 

din restul ţării şi de peste hotare. 

 Dezvoltarea turismului  

 Dezvoltarea zonei libere Brăila. 

 Sprijinirea sectoarelor industriei alimentare şi serviciilor, având ca scop realizarea unor venituri 

sectoriale brute, egale cu mediile la nivel naţional. 

 

Implicaţiile pentru ÎPT 

 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică. 

Din analiza profilului economic al judeţului se poate aprecia că domeniile de formare profesională 
iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanică prin calificări ce se 

adresează industriei navale.  

Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de 

previziunile privind ocuparea.  

 Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse de 

investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor- direcţii de acţiune 

 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii economici 

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi 

economici  
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 Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională 

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide 

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 

 

II.1.8. PARTENERII ACTUALI ŞI POTENŢIALI  

 

Nr. 

crt. 

Parteneri economici 

Denumirea agenţilor 

economici 

Date de contact privind agentul economic 

Adresa, telefon, fax, e-mail Persoana de contact 

(numele şi funcţia) 

0 1 2 3 

1 SC UNITA TURISM 

HOLDING S.A. 

SUCURSALA TRAIAN 

BRAILA 

Str. Piaţa Traian, nr.1, Tel: 

0239692300, 0239692192 

Boşneag Sorin Eugen, 

Director 

 

II.1.9. Finanţare 

 

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: 

 Buget republican 

 Buget local 

 Venituri proprii 

 Sponsorizări, donaţii comitet de părinţi 

 Surse externe pe bază de proiecte. 

Un management eficient al veniturilor proprii, o politică curajoasă de strângere de fonduri şi de 

scriere de cereri de finanţare ar putea modifica ponderea surselor dar pentru aceasta este nevoie de o 

pregătire în domeniu a cadrelor didactice, de un proces de formare de echipe de lucru specializate în 

acest domeniu, de o politică de motivare de personal. 

 

II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

 II.2.1 Resurse umane 

 

b. Elevii 2013-2014 

Forma de învăţământ Liceu tehnologic 

zi 

Clasa a IX-a 28 

Clasa a X-a  55 

Clasa a XI-a  60 

Clasa a XII-a 24 

 
Elevii care sunt înscrişi în clasa a-IX- a au un nivel de pregătire mediu. Mulţi elevi provin din 

familii monoparentale cu risc social ridicat şi din mediul rural.  

  

Concluzii:  

 Datorită situaţiei sociale şi a mediului din care provin, numărul elevilor cu nevoi speciale este 

destul de mare, ceea ce implică aplicarea în procesul de învăţare a mai multor măsuri: 

 Flexibilitatea metodelor de instruire la stilurile de învăţare ale elevilor, 

 Consilierea elevilor şi a părinţilor, 

 Colaborarea cu instituţiile de stat abilitate. 
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b. Cadre didactice 

 

Profesori Titulari % Grad I % Beneficiari 

direcţi training 

Phare, Banca 

Mondială % 

Cursuri post 

universitare % 

Alte forme de 

formare % 

6 100 100 - 83,33 100 

 

Maiştri 

instructori 

Titulari % Grad I% Beneficiari 

directi training 

Phare, Banca 

Mondială % 

Cursuri post 

universitare % 

Alte forme de 

formare % 

1 100 100 - - 100 

 

 Din colectivul de cadre didactice de la servicii: 

 100% au participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

 33,33% au fost implicate în elaborarea de documente strategice (PAS, programe de activitate, 
planuri operaţionale, analize şi studii interne); 

 100% au fost implicate în organizarea de evenimente cultural artistice, sportive; 

 50% au fost implicate în activităţi de parteneriat cu agenţii economici; 

 30% au fost implicate în activităţi de parteneriat cu alte şcoli; 

 50% au fost implicate în elaborare de CDL. 
 

Concluzii: 

 

Având în vedere toate acestea se propune: 

 participarea unui număr mai mare de cadre didactice la, cursuri de utilizare a platformei AEL 

şi a soft-urilor educaţionale de specialitate; 

 implicarea unui număr mai mare de cadre didactice la realizarea de parteneriate, colaborarea 
cu ONG-uri în vederea creşterii numărului acestora; 

 motivarea cadrelor didactice pentru a se implica mai mult în creşterea calitativă a procesului 
educaţional din şcoală. 

 

II.2.2 Resurse materiale 

 

Pentru profilul servicii şcoala deţine: 

 1 cabinet de turism şi alimentaţie publică; 

 1 cabinet gastronomie  

 1 atelier pentru efectuarea orelor de instruire practică; 

 săli de clasă. 

 Internat şi cantină 

Activitatea didactică  la disciplinele tehnice de specialitate servicii se desfăşoară utilizând: 

 Planşe, schiţe, pliante, grafice şi desene explicative la tablă; 

 Mostre de materii prime, semifabricate, produse finite, ambalaje; 

 Materiale de laborator: vase şi ustensile, cuptore, plită electrică, microscoape, balanţe, aparate 

pentru determinări fizico - chimice, reactivi. 

 

Concluzii: 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor materiale de desfăşurare a orelor de specialitate şcoala îşi 

propune: 

 Dotarea în continuare a atelierului şcoală şi a laboratorului de analize fizico-chimice cu 

echipamente, reactivi, materiale didactice. 
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II.2.3 Parteneriate şi colaborări 

Şcoala are încheiate o convenţii cu unităţi economice de profil pentru anul şcolar 2013-2014 în 

care elevii vor efectua o parte din orele de pregătire practică. 

 

II.2.4. Resurse curriculare, calificări şi curriculum 

 

Plan  de şcolarizare 

 

În prezent pe domeniul turism şi alimentaţie există o clasă a X-a şi două clase a IX-a. 

 

II.2.5. Performanţa şcolii comparativ cu reperele locale, regionale, naţionale. 

 

Şcoala noastră oferă următoarele avantaje: 

 Cadre didactice titulare, cu experienţă didactică. 

 Cadre didactice participante la cursuri de formare şi perfecţionare. 

 Relaţii de parteneriat cu un număr mare de agenţi economici începând din anul 1990. 

 Capacitatea mare a internatului şi a cantinei. 

 Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare. 

 Rezultate bune la examenele de absolvire a invatamantului profesional, la olimpiade şi concursuri 

pe meserii. 

 Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor. 

 

  

II.2.6. Consilierea şi orientarea vocaţională 

 

 În prezent în şcoala noastră există un cabinet de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şi 

un profesor de sprijin pentru elevii proveniţi din şcolile speciale. 

Consilierea se realizează şi prin orele de dirigenţie. Se organizează întâlniri cu reprezentanţi ai 

AJOFM Brăila, Camera de Comerţ, agenţi economici, excursii şi vizite la şcoli cu profil similar din 

judeţ şi din afara judeţului. 

 

II.3. Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE TARI 
 

- Cadre didactice calificate, cu experienţă didactică 

- Ofertă educaţională sincronă cu  solicitările de pe   

  piaţa muncii 

- Curriculum adaptat cerinţelor agenţilor economici 

- Acces la informaţie stocată  electronic 
- Capacitatea mare a internatului şi cantinei şcolii 

- Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare  

  vocaţională şi a personalului calificat în  

  consiliere. 

 

PUNCTE SLABE 
 

- Instruirea insuficientă în şcoală pentru învăţarea 

tehnicilor de căutare, ocupare şi menţinere a locului 

de muncă, educaţia antreprenorială insuficient 

dezvoltată 

-Lipsa dotărilor specifice (materiale didactice, 
echipamente, auxiliare curriculare, etc.) în raport cu 

standardele U.E. 

-Legătura slabă şcoală –familie 

 

 

OPORTUNITĂŢI 
 

- Locaţia şcolii şi existenţa transportului accesibil: 

mediu rural-şcoală 

- Dezvoltarea sectorului servicii şi a Zonei Libere 

 

AMENINŢĂRI 
 

- Dezvoltarea profilului servicii-turism în alte şcoli 

- Scăderea populaţiei şcolare 

- Elevi care provin din familii cu resurse financiare 
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Brăila  

- Existenţa subvenţiilor acordate angajatorilor care 

angajează absolvenţi  

- Implicarea C.L.D. în definirea strategiei şi 

acţiunilor pentru dezvoltarea învaţământului TVET 

- Buna colaborare şi sprijinul acordat de Consiliul 

Judeţean, C.J.A.P.P., A.J.O.F.M., I.S.J. 

- Creşterea interesului populaţiei şcolare pentru 

oferta educaţională a şcolii în domeniul servicii 

- Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii internă şi 

externă 

scăzute  

- Implicarea în mică măsură a agenţilor economici 

în problemele şcolii. 

 

II.4. Rezumatul principalelor aspecte care trebuie dezvoltate 

 

 În urma analizei SWOT s-au identificat următoarele probleme: 

1. Domeniul resurse umane:  

- Elevi înscrişi în clasa a IX- a care provin din familii monoparentale, cu risc social ridicat, din 

mediul rural. 

- Elevi care abandonează şcoala datorită situaţiei materiale scăzute şi a unei slabe legături cu familia. 

 

2. Resurse materiale: 

- Dezvoltarea resurselor materiale din atelierul de instruire practică şi din laboratorul de analize 

fizico-chimice ale produselor alimentare. 

 

3. Resurse curriculare: 

- Lipsa îndrumarelor de laborator tehnologic  

- Lipsa abonamentelor la publicaţii de specialitate. 

 

4. Parteneriat: 

 Încheierea de parteneriate reale şcoală – agenţi economici, în conformitate cu legile în vigoare. 

 

5. Oferta educaţională  

 

Dezvoltarea învăţământului pentru adulţi  

Diversificare ofertei educaţionale pentru   nivelul 3 avansat de calificare domeniile:  Servicii şi 

Turism şi alimentaţie  

 Tehnician  în activităţi de secretariat  

 Tehnician controlul calităţii produselor alimentare 

 Organizator de conferinţe ,congrese, târguri şi expoziţii 
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PLAN OPERAŢIONAL 2013-2014 
 

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PENTRU 2013-2014  

 

PRIORITATEA 1 :  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE 

PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare  

Obiectivul 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile 

de calificare identificate,   pe domenii şi calificări 

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

competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare 

 

PRIORITATEA 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN ÎPT 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT  

 

PRIORITATEA 4 :  DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI 

CONSILIERE 

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la 

educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

 

PRIORITATEA 6 :  DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA 

PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ÎPT 

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de 

parteneriat, pentru furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT



 

 

 
 

 

 

 
PRIORITATEA 1 :  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

 

Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare  

Ţinta:  

Toti elevii  claselor terminale informaţi cu privire la oferta locurilor de muncă 

Context:  

Dindatele PLAI  se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze o creştere economică 

reală în intervalul de timp 2013-2020.  

Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie privind dezvoltarea durabilă.  

Este necesară cunoaşterea cererii pieţei muncii pe sectoare economice şi calificări pentru ca şcoala să-şi adapteze oferta educaţională la aceasta 

 

Măsuri/Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile  

Parteneri implicaţi Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1. Actualizarea anuală a 

bazei de date cu 

indicatorii privind 

continuarea studiilor 

după finalizarea liceului 

Bază de date întocmită 

 

 

Anual: luna aprilie Inginer system 

CEAC  

 

  Buget local 

Resurse 

extrabugetare 

2. Întâlnire de lucru a 

elevilor claselor 

terminale  însoţiţi de 

profesorii diriginţi, cu 

reprezentanţi AJOFM şi 

agenţi economici 

Elevii ai claselor  terminale informati 

cu privire la oferta locurilor de 

muncă  

Cel puţin 5 parteneri economici 

participă la sesiunea de informare. 

4 acţiuni de promovare a ofertei 

educaţionale a furnizorilor 

universitari de educaţie  

 

  Noiembrie- mai  Profesorii diriginţi AJOFM 

Parteneri 

economici/domenii 

de calificare  

 Buget local 

Resurse 

extrabugetare 

 

 

 



 

 

PRIORITATEA 1 :  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

 

Obiectivul 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate,   pe domenii şi calificări 

 

Ţinta:  

Ofertă educaţională adaptată la nevoile de calificare identificate 

Asigurarea unui grad de calificare şi a competenţelor cerute pe piaţa muncii 

Context:  

Şcoala realizează proiectarea anuală a planurilor de şcolarizare în concordanţă cu  recomandările din PRAI şi PLAI şi studiile de pe piaţa muncii 

Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. Parteneriatele care 

permit adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii şi fundamentarea cifrelor de şcolarizare pe baza evoluţiilor economice ale judeţului  

 

Măsuri/Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului:  

( 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile  

Parteneri implicaţi Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1. Monitorizarea şi evaluarea 

acţiunilor planificate în PAS 

(anul precedent) 

PAS monitorizat intern 

PAS evaluat extern de monitori ISJ  

 

Anual: luna 

februarie 

- Echipele  pentru  

monitorizarea şi 

evaluare PAS 

- ISJ 

- Agenţi economici 

- AJOFM 

- ARACIP 

 Buget local 

Resurse 

extrabugetare 

2. Actualizarea anuală a 

PAS  

PAS actualizat în termen Anual: luna 

septembrie 

Conducerea unităţii 

şcolare 

CEAC 

 - 

3.Proiectarea anuală a 

planurilor de şcolarizare în 

concordanţă cu  

recomandările din PRAI şi 

PLAI şi studiile de pe piaţa 

muncii 

Proiect Plan de şcolarizare aprobat în 

Consiliul Profesoral şi avizat de 

Consiliul de Administraţie, conform 

PLAI şi PRAI 

Plan de şcolarizare aprobat de 

MECTS şi ISJ 

Anual: luna 

decembrie 

Conducerea unităţii 

şcolare 

CEAC 

 

 

 

 - 

 

 
PRIORITATEA 1 :  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

 

Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare 

Ţinta:  

Diversificarea ofertei de calificare pe orizontală şi pe verticală : noi calificări /specializări pe nivel 2 şi 3+ 

Realizarea planului de şcolarizare  

Context:  

Unitatea şcolară asigură competenţe adecvate nevoilor unei economii în schimbare conform direcţiilor UE :  

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 

Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%; 

Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;   



 

 

Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

Măsuri/Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/persoa

nele responsabile  

Parteneri 

 implicaţi 

Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1. Creşterea ofertei educaţionale 

prin IPT pentru nivelurile 2, prin 

şcoală profesională şi 3+, prin 

şcoală postliceală şi de maiştri 

Ofertă diversificată prin introducerea de 

calificări de nivel 2 

Izolator  

Instalator instalaţii tehnice sanitare şi de gaze 

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 

Brutar, patiser, preparator produse făinoase 

Ospătar ( chelner ) vânyător în unităţi de 

alimentaţie  

Confecţioner produse textile 

Obţinerea acreditarii de funcţionare provizorie 

pentru specializările nivel 3+: 

Tehnician controlul calităţii produselor 

agroalimentare 

Agent de turism – ghid 

Desenator în construcţii şi arhitectură 

Septembrie  

2014 

Conducerea 

unităţii şcolare 

CEAC  

- ISJ 

- Agenţi 

economici 

 

9480 lei Buget local 

Venituri 

proprii   

3. Pregătirea documentaţiei pentru 

obţinerea autorizării de 

funcţionare provizorie şi a 

acreditării pentru  noi specializări 

de nivel 3+ 

Autorizare de funcţionare pentru calificările de 

nivel 3 +:  
Turism si alimentatie /Tehnician nutritionist  

Turism si alimentatie /Organizator de conferinte, 

congrese, targuri si expozitii  

Industrie alimentara/Tehnician dietetician  

Servicii / Tehnician in activitati de scretariat  

 

Conform 

calendar 

ARACIP 

Conducerea 

unităţii şcolare 

CEAC  

 Buget local 

Venituri 

proprii   

4. Promovarea ofertei 

educaţionale 

Ofertă educaţională promovată în toate centrele de 

interes : şcoli generale, adulţi cu nivel scăzut de 

calificare, piaţa muncii, tineri cu abandon şcolar.  

Plan de şcolarizare îndeplinit, Scoală profeionala 

cls IX -80 %,  Şcoală profesională cls.X – 50%, 

Liceu -75 % 

Postliceu -100% 

Septembrie 

2014 

Comisia de 

promovare a 

ofertei 

educaţionale  

 Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

3. Evaluarea impactului măsurilor 

de adaptare a  ofertei pentru 

formarea profesională iniţială şi a 

acţiunilor de creştere a nivelului 

de calificare a absolvenţilor  prin 

studii de urmărire a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor IPT 

Rapoarte privind rezultatele la examenele de 

certificare 

Studii la nivelul unităţii şcolare  pentru absolvenţii 

anului de completare şi liceu tehnologic, promoţia 

2010/2011 la 6 şi 12 luni de la absolvire 

Bază de date întocmită 

 

NOV 2014  Conducerea 

unităţii şcolare 

CEAC  

Inginer de sistem 

 

 

 Surse 

bugetare şi 

extrabugetare 

ale unităţii 

şcolare 



 

 

 

 

PRIORITATEA 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN ÎPT 

 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT  

Ţinta:  

asigurarea unei baze materiale pentru un  învăţământ de calitate  

Context:  

Şcoala nu a finalizat lucrările de reabilitare din Programul  guvernamental 2008  

 

Măsuri/Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile  

Parteneri implicaţi Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1.Demersuri pentru 

reluarea programului de 

finantare   

 

Reluarea lucrărilor de reabilitare corp A   1 noiembrie 

2014 

Director  

Contabil sef  

 

CLM Băila  

ISJ  

 Resurse 

bugetare  

2.Realizarea de proiecte  

pentru atragerea de 

resursepentru 

dezvoltarea bazei 

materiale / curriculare 

Minim 1 proiect 1.12 .2014 Directori  

adjuncti  

 Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare  

3. Finalizarea lucrărilor 

de montare  de centrale 

termice  

Reabilitare termica finalizată  31.08.2014 Director  

Contabil Sef  

 Resurse 

bugetare 

 

 
PRIORITATEA 4 :  DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE 

 

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

 

Ţinta: Metode eficiente de îmbunătăţire a mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

Context: Datorită economiei actuale, care este în continuă schimbare, este necesară utilizarea unor metode eficiente, care să vină în sprijinul elevilor pentru 

continuarea studiilor şi ocuparea unui loc de muncă. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

 

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile  

Parteneri implicaţi Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1. Proiectarea şi implementarea unui 

calendar obligatoriu de activităţi de 

Toţi elevii sunt informaţi cu 

privire la continuarea studiilor 

Anual: 

martie 

Conducerea unităţii 

şcolare 

- ISJ 

- Agenţi economici 

 Bugetare  



 

 

informare şi consiliere pentru  clasele a 

IX-a şi a X-a liceu tehnologic, a XI-a 

anul de completare (seral) şi nivelul III 

de calificare: alternative de  angajare 

şi/sau de continuare a studiilor 

şi/sau posibilităţi de ocupare a 

unui loc de muncă 

- Instituţii de 

învăţământ superior 

2.Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 

absolvenţi ai claselor a VIII-a şi 

popularizarea planului de şcolarizare 

prin: 

Lansare oficialã a ofertei  

Organizarea acţiunii Săptămîna 

meseriilor  

Prezentare ofertã în şcolile generale  

Publicitate în mass-media, site  

Participarea la acţiunea „Târgul 

educaţional” 

Actualizarea paginii Web a şcolii 

Realizarea unui studiu de membrii 

departamentului de marketing şcolar cu 

privire la motivele  numărului mic de 

opţiuni ale elevilor de clasa a VIII  

Materiale întocmite şi promovate  

 

Arie de acoperirecu oferta 

promovată în proporţie de 90 % 

Realizarea acţiunilor de 

promovare în procent de 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de impact  

 

Iunie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2013 

Responsabil cu 

imaginea şcolii  

Şefii de catedră 

 

 Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare  

3.Consilierea elevilor cu risc de 

abandon  şi a părinţilor acestorade către 

consilierul şcolar 

Grad de abandon redus cu 25 %  

Rapoarte consilier şcolar 

Rapoarte anuale şi semestriale 

Periodic  Consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

-CJRAE  Bugetare 

 

 
PRIORITATEA 6 :  DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ÎPT 

 

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin 

sistemul de ÎPT 

Ţinta: Optimizarea relaţiilor cu agenţii economici 

Context: Pentru dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor practice a elevilor este necesară desfăşurarea orelor de instruire practică şi la agenţi economici. De aceea 

şcoala trebuie să dezvolte structuri parteneriale funcţionale şi eficiente. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile  

Parteneri 

implicaţi 

Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

1.Contactarea agenţilor economici pentru 

fiecare domeniu de calificare 

şi semnarea  

de convenţii în urma cărora unităţile economice 

să-şi asume responsabilitatea 

Minim 6 unităţi economice 

contactate  

 

Convenţii semnate pentru 

toţi elevii 

 1 noiembrie 

2013 

Director adjunct 

discipline tehnice  

 

- Agenţi 

economici 

 

 Bugetare  



 

 

în ceea ce priveşte instruirea şi protecţia elevilor 

pe tot parcursul programului de lucru în unitate 

2.Realizarea de proiecte în parteneriat  Minim 1 proiect 30.05.2014 Director adjunct 

discipline tehnice  

 

 Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare  

3.Acordarea de facilităţi 

din partea unităţilor economice pentru serviciile 

oferite de către elevi în raport  cu munca depusă 

50% dintre agenţii 

economici vor acorda 

facilităţi pentru  munca 

elevilor 

31.08.2014 Director adjunct 

discipline tehnice  

 

 Resursele 

agenţilor 

economici 

 

 

 

Director,               Director adjunct, 

prof. Laura Liliana Vasiliu             prof. Mihaela Toma 

prof. Teodora Ilie 

 

 

 



 

 

CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 a.Consultare 

În etapa de elaborare a PAS, au avut loc următoarele acţiuni: 

- Consultare cu personalul didactic  

- Dezbateri la nivelul catedrelor tehnice  

- Consilii profesorale  

- Consultare CEAC din şcoală 

Analiza următoarelor surse de informaţii: 

- planuri şi documente publicate: ARACIP, documente M.E.C.T.S. 

- studii la nivel regional, local (PRAI, PLAI); 

- studii oferite de AJOFM; 

- pagina de internet a Statisticilor Naţionale 

Interviuri şi discuţii cu : 

- reprezentaţii partenerilor economici; 

- reprezentanţi ai Camerei de Comerţ Brăila 

- reprezentanţi ai Comitetului de Părinţi şi Consiliului consultativ al elevilor 

b. Monitorizare şi evaluare 

Obiectivele stabilite prin PAS se vor putea atinge doar prin implicarea tuturor partenerilor 

educaţionali printr-o monitorizare permanentă şi o adaptare continuă. 

Într-un sistem în schimbare este destul de greu să anticipezi şi să planifici totul, de aceea este 

foarte important să existe şi o schemă de monitorizare şi evaluare.  

Astfel fiecare etapă devine o lecţie pentru următoarea etapă.  

Schemă de lucru: 

Nr. 

crt. 

Acţiunea Persoana 

responsabilă 

Cine va fi 

implicat 

Termen 

de 

realizare 

Mod de 

înregistrare a 

rezultatelor 

Obs. 

1. Elaborarea şi afişarea 

programului de 

activităţi cuprinse în 

P.A.S. 

 

Echipa de 

elaborare P.A.S. 

- 30 

octombrie 

2013 

  

2. Monitorizarea 

implementării 

acţiunilor 

Conducerea 

şcolii 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Parteneri 

economici 

C.E.A.C. 

Pe tot 

parcursul 

desfăşurării  

acţiunilor 

Schema de 

monitorizare 

Chestionare 

 

3. Evaluarea efectelor 

acţiunilor propuse 

Şefii de catedră 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Parteneri 

economici 

C.E.A.C. 

Finalul 

fiecărei 

acţiuni 

Chestionare 

 

 

4. Analiza efectelor C.E.A.C. 

Conducerea 

şcolii 

Directori 

Responsabili 

Finalul 

fiecărei 

acţiuni 

Raport de analiză 

Plan de revizuire a 

acţiunilor 

 

5. Raportarea 

progreselor 

înregistrate 

managerilor şi altor 

factori interesaţi 

Şef arie 

curriculară 

tehnologii 

Director adjunct 

Cadre 

didactice 

 

Semestrial  

Anual  

Rapoarte scrise  

 


