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INTRODUCERE 
 

a. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 2018. El 

poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către alte unități 

din învățământ sau furnizori. 
 

Structura PAS 2014-2018 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe 

recomandările formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea 

învățământului professional și tehnic (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul 

profesional și tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare 

planificării în învățământul profesional și tehnic și Ghidul de elaborare a Planurilor de 

Acțiune/Dezvoltare ale școlii (versiunea 9). Față de Planul de Acțiune al Școlii 2008-2013 

prezentul plan cuprinde următoarele elemente de noutate: 
 

- folosește cu precădere date provenind de la Institutul Național de Statistică și de 

la Direcția Județeană de Statistică; 
 

- folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către 

alte unități școlare din localitate; 
 

- include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a 

mediului demografic şi economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT. 
 

Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării: 
 
 

- propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2016- 2017 și pentru 
următorii ani școlari; 

 

- susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ; 
 

- consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor; 
 

- susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unității școlare. În 

baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse 
următoarele direcții strategice pentru perioada 2014-2018: 
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1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la 

cerințele pieței muncii și în concordanță cu opțiunilor elevilor. 
 
2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare din mediul urban sau 
 

rural. 
 

3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin: 
 

- creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul 

tehnic; 
 
- asigurarea de șanse egale în educație; 
 
- sprijinirea grupurilor defavorizate; 
 

4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism 

local de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale. 
 

5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție 

la nivel local. 
 

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextual 

concurențial pentrua fi competitivi în spațiul european. 
 

Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale 

pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, cât și cu factorii de decizie (ISJ Brașov, 

Primăria Brașov). 

 

 

b. DEFINIREA ETAPELOR ÎN REALIZAREA PAS ȘI CATEGORII DE RESURSE UTILIZATE 
 

Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului: 
 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 
 
2. Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului 
 
3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
 
4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu 

priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI 
 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea 

acestora, spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedintelor de catedră, în Consiliul 

elevilor şi a părinţilor şi agenţilor economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat 
 
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora 

reformularea priorităţilor şi a obiectivelor 
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7. Elaborarea planurilor operaţionale 
 

Au fost consultate şi analizate următoarele: 
 

 documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, 

ale Consiliului de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele 

verbale şi planul de acţiune al CEAC)


 documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării


 rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: - secretariat, contabilitate, 

administraţie şi bibliotecă


 rapoarte ale echipei manageriale


 documente de promovare şi prezentare a şcolii


 procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală


 procese verbale ale comisiei diriginţilor, Consiliul elevilor şi Consiliul părinţilor


 planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul 

curent


 datele statistice ale AJOFM


 protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali
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PARTEA 1 
 

CONTEXT 
 

1.1. SCURT ISTORIC 
 

 

Istoria organizației începe în anul școlar 1967-1968, când a început să funcţioneze Liceul 

Industrial nr.1, concomitent cu Şcoala Profesională nr. 10. Actul de înfiinţare al liceului este 

Hotarîrea nr. 52 a Colegiului Ministerului Energiei Electrice din 30.05.1967. Cele două forme 

educaționale au coexistat, în această formulă, până în 1991, când toate formele de învăţământ 

s-au unificat sub numele de Grup Școlar Energetic Braşov. A cuprins clase de liceu, zi și seral, 

şcoala profesională, şcoala de maiştri iar din 1994 și şcoala postliceală. 
 

Primele clase au funcţionat în două săli ale Dispensarului sanitar I.R.E. Brașov, de pe 

strada Zizinului, nr. 104. În anul 1968 s-a dat în folosinţă localul de azi al şcolii(actualul Corp A). 

Acesta a cunoscut mai multe modernizări. Au fost construite atelierele(actualul Corp B), 

poligonul de manevre, căminul şi sala de sport. De-a lungul timpului, dotările şi amenajările au 

continuat, cu atât mai mult cu cât liceul s-a îmbogaţit cu noi specializări, respectiv secţiile cu 

predare în limbile maghiară(1976-1977) şi germană(1977-1978). Anul 2003, extinzându-şi 

constant paleta ofertei de educație și formare profesională la toate formele de învaţământ, 

liceul obține statutul de Colegiu Tehnic. Poartă numele unui mare academician, Remus 

Răduleţ, părintele electrotehnicii românești. 

 

1.2. FORMULAREA VIZIUNII ȘI MISIUNII 
 
 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

,,Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate.” 
 

Comunitatea şcolii noastre: elevi, părinţi, profesori, întreg personalul construieşte viitorul. Știm 

că numai prin muncă de calitate, responsabilitate şi respect ne vom dezvolta, 
 

vom avea succes, vom fi competitivi! 
 

 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic“Remus Răduleț” Brașov îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii 

oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul automatizărilor, electronicii, 

instalațiilor electrice și mecatronicii. Prin acţiuni de înaltă responsabilitate şi de calitate, se va 

urmări satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să 

realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din UE. Se va asigura elevilor o dimensiune 

europeană a educației, o realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, 

a performanţei şi spiritului de echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

http://www.remusradulet.ro/camin.php
http://www.remusradulet.ro/sala_sport.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Remus_R%C4%83dule%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Remus_R%C4%83dule%C8%9B
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În acest sens: 
 
• ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor nostri sunt definite şi că ele sunt în 

concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă; 
 
• vom pregati absolvenţi capabili de a utiliza cunoştinţe stiintifice, tehnice şi cultural- 
 
umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o 
 
educaţie completă cu avantaje pe termen lung; 
 

• vom asigura în unitatea noastră de învăţământ un climat de muncă bazat pe 

responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îşi 

valorifice la maxim potenţialul profesional şi intelectual; 
 

• vom încuraja implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, întelegerea şi 

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

• vom asigura flexibilitate programelor de formare oferite de către şcoală pentru a ne 

putea adapta cerinţelor pieţii muncii aflată în continuă schimbare şi globalizare, la care, 

prin 
 

diversificarea relaţiilor de parteneriat, ne vom racorda şi alinia permanent ca strategie a 

formării; 
 

• vom asigura creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activitatea de 

cercetare, prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi de 

învăţământ la nivel naţional şi prin activităţi de formare internă, în concordanţă cu 

nevoile şcolii, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii, prin implicarea atât a 

corpului profesoral cât şi a elevilor; 
 

• vom utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 

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

implicaţi. 

 

1.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 

În anul şcolar 2015-2016 Colegiul Tehnic„Remus Raduleț” a realizat 

pregătire în următoarele niveluri educaționale, profiluri şi specializări: 

 
 

 

SPECIALIZARILE OFERITE DE CTRR ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 – LICEU ZI 

 

CLASA SPECIALIZARE NR ELEVI REPET CORIG+ PROMOV. 

   ENT AMAN SF.AN 
      

IX A ROMANA – TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE 18 2 3 16 
      

 MAGHIARA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 14 1 7 13 
      

IX B ROMANA – TEHNICIAN MECATRONIST 21 3 6 17 
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X A ROMANA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 12 3 6 9 
      

 ROMANA- TEHNICIAN MECATRONIST 12 - 4 12 
      

X B ROMANA – TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE 22 3 3 19 
      

X C MAGHIARA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 9 1  4 8 
       

 GERMANA – TEHNICIAN PROTECTIA MEDIULUI 7 -  - 7 
       

XI A ROMANA - TEHNICIAN AUTOMATIZARI 17 1  4 17 
       

XI B ROMANA – TEHNICIAN MECATRONIST 10 2  4 8 
       

 ROMANA – TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE 15 -  10 13 
       

XIC MAGHIARA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 16 -  3 16 
       

XIIA ROMANA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 22 -  12 22 
       

XII B ROMANA – TEHNICIAN MECATRONIST 22 -  9 22 
       

XII C ROMANA – TEHNICIAN INSTALATII ELECTRICE 21 1  12 20 
       

XIID MAGHIARA – TEHNICIAN AUTOMATIZARI 15 -  10 15 
       

 TOTAL 253 17  97 234 
       

 SECTIA MAGHIARA 54 2  24 52 
       

 SECTIA GERMANA 7 -  - 7 
       

 

 

1.4. ANALIZA REZULTATELOR  
 

Cele mai importante realizări ale anului şcolar 2014 – 2015: 
 

a) în domeniul administrativ: 
 

1. Reparaţii curente efectuate în anul şcolar 2014-2015 au fost în valoare de aprox. 700 000 
lei, reprezentând: 

 

- reabilitarea energetica a Corpului A 500 000 ron; 
 

- amenajarea sălilor de clasă pentru clasa 0-1; 
 

- lucrări de igienizare a spaţiilor şcolare precum şi a internatului şcolar ( zugrăveli şi 

vopsiri săli de clasă, deratizări, etc.) în valoare de 120 000 lei resurse proprii; 
 

- lucrări de întreţinere a bazei materiale (mobilier, material didactic, 

echipamente IT, instalaţii electrice, grupuri sanitare, alei, curtea şcolii, spaţii 

verzi etc.); 
 

- Colegiul a obţinut autorizaţiile sanitare de funcţionare pentru cele patru corpuri (A; B; 

C; D), asigurându-se astfel confortul şi climatul de muncă corespunzător procesului 

instructiv-educativ. 

 

b) ale cadrelor didactice 
 

Înscrierea şi obţinerea gradelor didactice; 
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Absolvirea unor cursuri / stagii de perfecţionare şi formare; 

Absolvirea unor cursuri postuniversitare și masterate; 
 

Participarea în comisii de specialitate la nivel judeţean şi naţional; 
 

Preocupări pentru activitatea de cercetare prin participarea la sesiunile şi 

simpozioanele ştiinţifice la nivel judeţean şi naţional; 

 

c) activitățile cu elevii 
 

Examenul naţional de bacalaureat 

 

(Sesiunile iunie și august 2015) 
 
 
 

 

CLASA XII A  XII B XII C XII D TOTAL  
        

Nr. elevi care au terminat clasa XII 22  22 20 15 79  
        

Elevi care NU s-au înscris la 
5 

 
5 7 10 27 

 

Bacalaureat 
  

       
        

Elevi ÎNSCRISI la Bac. sesiunea 
17 

 
17 13 5 52 

 

iunie+august 
  

       
        

PROMOVAȚI 
9 

 
9 6 4 28 53,85% 

Bacalaureat iunie+august 
 

       
        

Nepromovați 
8 

 
8 7 1 24 46,15% 

(dintre cei înscriși) 
 

       
        

Dintre cei care au terminat doar 65,8 % s-au înscris la bacalaureat, adică 52 elevi din 79 

absolvenți.        

 

Dintre cei 52 elevi înscriși la bacalaureat 28 au promovat examenul ( 53,85%). 

 

INTERVAL DE MEDII 

 

 TOTAL 6-6,99  7-7,99 8-8,99 9-10 
       

XII A 9 4  4 1 - 
       

XII B 9 6  2 1 - 
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PLANUL DE ACȚIUNE A ȘCOLII - COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEȚ”, BRAȘOV 
 

 

XII C 6 2 1 3 - 
      

XII D 4 4 - - - 
      

TOTAL 28 16 7 5 - 
      

  57,14% 25% 17,86% 0% 
      

 
 
 

Dintre elevii seraliști absolvenți, s-au înscris 3 elevi la bacalaureat dintre care a promovat 1 
 

elev. 

 

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ: 

 

Disciplina Sub 5 5=5,99  6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 TOTAL 
          

ROMANA  11  6 4 4 2  27 
          

MATEMATICA 1 7  7 3 2 7  27 
          

MEDIE FINALA 1 8  7 3 3 5  27 
          

   NUMAR DE ELEVI – 27    
 
 
 

 

SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

 

Gimnaziu 
 

PROMOVABILITATE 
PROCENTUAL 

 1  2  3 
 

1.  PROMOVATI 
 

2.  CORIGENTI 
10% 

13% 

3.  REPETENTI 

 

77% 
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PLANUL DE ACȚIUNE A ȘCOLII - COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEȚ”, BRAȘOV 
 
 
 

PROMOVABILITATE 
 
 

 

 5-5,99   6-6,99   7-7,99   8-8,99   9-10,00 
 

0% 7% 
 
 

36% 
31% 

 

 

26% 

 

I 
 
 
 

   

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 
NAȚIONALE  

    2014-2015   
       

Nr. Nume și Clasa Premiul Domeniul/ Etapa Concursul 

crt. prenume   Disciplina   
       

1 Blaga Tudor XI A Participare Electronică Națională Olimpiada  la  Disciplinele  din  Aria 

      Curriculară Tehnologii 
       

       
 

 

2 Busuioc Ion XII C Participare Electric Națională 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

       Curriculară Tehnologii 
        

3 Vidu Florian XII C Participare Matematică Națională 
Concursul  Național  de  
Matematică 

 Alexandru     Aplicată ”Adolf Haimovici” 
        

4 Vidu Florian XII C Mențiune Matematică Județeană 
Concursul  Național  de  
Matematică 

 Alexandru  I   Aplicată ”Adolf Haimovici” 
       

5 Blaga Tudor XI A I Electronică Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

       Curriculară Tehnologii 
       

6 Busuioc Ion XII C I Electric Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

       Curriculară Tehnologii 
        

7 Pap  XI A II Electronică Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

 Sebastian     Curriculară Tehnologii 
       

8 Untilă Sergiu XII C II Electric Județeană Olimpiada  la  Disciplinele  din  
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Aria 

       Curriculară Tehnologii 
       

9 Untilă Ioan XI B III Electric Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

       Curriculară Tehnologii 
       

10 Forsner XII D III Electronică Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

 

Dani
el      Curriculară Tehnologii 

       

11 Mandoki XII D Mențiune Electronică Județeană 
Olimpiada  la  Disciplinele  din  
Aria 

 

Almo
s      Curriculară Tehnologii 

        

 

CONCURSURI, SIMPOZIOANE 
 

Nr. Nume și Clasa Premiul 
Concursul, 
Simpozionul  

crt. prenume      
     

1 Cziza Lorena IX B III 
Concurs „ Arc-en-ciel” – organizat cu 
ocazia 

   pentru exprimare personala zilelor Francofoniei  
     

2 Ostrovan X A III 
Concurs „ Arc-en-ciel” – organizat cu 
ocazia 

 Tatiana  pentru desen zilelor Francofoniei  
       

3 Istok Attila XII D Mențiune II Simpozion Internațional ”Educația 

    

matematică în contextul European 
actual”– 

    Colegiul Tehnic Mircea Cristea- Brașov 
     

4 Drumia Vasile XII B Premiul I Concursul   National   de   referate   si 

    comunicari științifice “ Infotehnica”: 
       

 
 
 

OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR, 2014-2015 
 
 

 

Nr. Disciplina sportivă  Faza   Locul  Profesor coordonator   

crt.                     
                   

1 Handbal-băieți   Microcerc 2    II   Trandabur Camelia   
                  

2 Fotbal   Microcerc 2  II  în grupă   Trandabur Camelia   
                    

3 Baschet băieți   Microcerc 2    III   Borzoș Viorica    
                   

4 Tenis de masă   Microcerc 2  Participare   Borzoș Viorica    
                    

5 Volei-băieți   Județeană    V   Borzoș Viorica    
                   

   PREMII AN ȘCOLAR 2015-2016 -  LICEU        

       OLIMPIADE           
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Nr. Nume și  Clasa Premiul Domeniul  Etapa    Concursul  

crt. prenume                    
             

1 Konya Noemi  XI C  I Electronic  Național  Olimpiada la Disciplinele din A 

        ă    ă  Curriculară Tehnologii  
             

2 Konya Noemi  XI C Partici Matemati  Național  Concursul Național de Matemat 

     pare că    ă  Aplicată ”Adolf Haimovici”  
             

3 Konya Noemi  XI C  I Electronic  Județea  Olimpiada la Disciplinele din A 

        ă    nă  Curriculară Tehnologii  
             

4 Konya Noemi  XI C  I Matemati  Județea  Concursul Național de Matemat 

       că    nă  Aplicată ”Adolf Haimovici”  
                 

5 Gruianu Robert  XI B II Electric    Județeană  Olimpiada la Disciplinele din 

               Curriculară Tehnologii  
                 

6 Popa Liviu  XII B II Electric    Județeană  Olimpiada la Disciplinele din 

               Curriculară Tehnologii  
                 

7 Untilă Ion  XII B III Electric    Județeană  Olimpiada la Disciplinele din 

               Curriculară Tehnologii  
                

8 Dragomir Alin  XII A III Electronică  Județeană  Olimpiada la Disciplinele din 

               Curriculară Tehnologii  
              

  OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR, 2015-2016     
             

Nr. Disciplina sportivă   Faza    Locul    Profesor coordonator 
                    

                      

crt.     
     

1 Handbal-băieți Microcerc 2 II Trandabur Camelia 
     

2 Fotbal Microcerc 2 II  în grupă Trandabur Camelia 
     

3 Baschet băieți Microcerc 2 IV Borzoș Viorica 
     

4 Volei-băieți Județeană V Borzoș Viorica 
     

5 Tenis de masă Microcerc 2 4 elevi calificați la Borzoș Viorica 

   județeană  
     

6 Tenis de masă    

 Munteanu Diana-XI B 
Județeană 

I 
Borzoș Viorica  

Munteanu Silvia -XI B II    

 Burlui Andrei-X B  V  
     

7 Tenis de masă    

 Munteanu Diana-XI B Națională Participare Borzoș Viorica 
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La examenele de certificare a competenţelor 

profesionale s-au obţinut: nivel 3– 100% pentru 

calificările profesionale.. 
 

nivel 3 avansat – 100% pentru calificările profesionale. 
 

 

d) proiecte 
 
 
 

 dobândirea Cartei VET(singura obținută de un Colegiu Tehnic din 

Transilvania) care va da posibilitatea de participare, la mobilități 

Erasmus+ de formare profesională în următorii 5 ani, a 150 de elevi 

și 15 profesori;


 Implementarea proiectului Erasmus +(nr. 2014-1-RO01-KA102-

00042) «SMART(susţinere, motivare ajutor, recuperare, 

tutoriat) pentru toţi cei care au nevoie» (Montijo, Portugalia, 

07/10/2015 - 11/10/2015.)


 Implementarea proiectului (nr. 2014-1-RO01-KA102-000242) «Prin 

„Erasmus +” spre viața activă», (03/05 - 15/05/2015), Gyor, 

Debrecen, Budapesta, Ungaria.


 Implementarea proiectului de parteneriat/cooperare cu unităţi 

de învăţământ din străinătate în cadrul programului „ Europa fără 

frontiere” (program HAT-13-02), implementat în două 

etape(02.02.2014 – 08.04.2014;

 

 

 Implementarea proiectului de parteneriat/cooperare cu unităţi de învăţământ din 

străinătate, în cadrul programului „ Europa fără frontiere” (program HAT-14-02), 

implementat în două etape(04.04.2016 – 08.04.2016 și 02.05. 2016 – 06.05.2016 );

 
 
 

1.5. OBIECTIVE ȘI ȚINTE LA EUROPEAN ȘI NIVEL NAȚIONAL 
 

Obiectivele şi ţintele la european și nivel național 
 

Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru legislativ 

constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele 

educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate 

de cunoaştere. Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea 

educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai 

flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative educaţionale, 
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introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, 

adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei 

forţei de muncă. 

 

In mai 2009, Consiliul pentru educatie a adoptat concluziile pentru definirea unei agende 

politice pentru decada post-Lisabona – „Education and Training 2020" („ET 2020”). 
 

ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale in perspectiva anului 2020 – stabileste 4 obiective strategice si 5 benchmrark-

uri. 
 

Obiective strategice pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 
pentru 
 

perioada până în 2020: 
 

a. Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității. 

 
b. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării. 

 
c. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active. 

 
d. Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de educație și formare. 

 

Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020: 
 

1) Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 
 

învățare de-a lungul vieții. 
 

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

matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %. 
 
3) Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul 

terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %. 
 
4) Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare 

ar trebui să fie sub 10 %. 
 
5) Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară. 

 

 

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 
 

- creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
 
- creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
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- creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei 

de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 
 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională - Orizont 

2020 îşi stabileşte ca obiectiv naţional:Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi 

 

pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 
 

Conform Strategiei EUROPA 2020 învăţământul profesional si tehnic trebuie să joace un rol 

hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare si înţelegerea 

interesului fiecărui participant la acest proces. 
 

Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul 

economic şi social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea 

profesorilor. Ponderea importantă a populaţiei ocupate în educaţie şi impactul reducerilor 

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

măsuri adecvate de atenuare a impactului pentru această categorie salarială importantă, 

cum ar fi: 

 facilitarea mobilităţii în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru 

încadrarea profesorilor (pe domenii/specializări mai largi), sprijin pentru a 2-a 

specializare prin studii postuniversitare (similar componentei 1.2 din 

Programul pentru învăţământul rural – Banca Mondială)


 programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea 

mobilităţii ocupaţionale a profesorilor (în interiorul şi în afara sistemului)

 

Statutul României de ţară membră a U.E. impune crearea unui învăţământ profesional şi 

tehnic: 
 

 bazat pe competenţă şi transparenţă;


 care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe;


 care să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei;


 care să permită evaluarea continuă în vederea certificării.
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1.6. OBIECTIVE ȘI ȚINTE LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL 

 

Prioritatea 1 
Corelarea ofertei şcolii cu nevoile de calificare 

Obiectiv 1.1 
Identificarea nevoilor de calificare și adaptarea lor la 
serviciile oferite de școală 

Ţinta 1.1. 
Obtinerea informatiilor actualizate privind nevoile de 
calificare 

Ţinta 1.1.2. 
Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare (ptr. 
domenii de pregatire şi calificari) 

Prioritatea 2 
Asigurarea calitatii formarii oferite de şcoala 

Obiectiv 2.1. 
Aplicarea principiilor de asigurare a calitatii 

Ţinta 2.1. 
Obtinerea unei formari de calitate pentru cadre 
didactice şi elevi 
Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi - 
părinţi-comunitate locală) faţă de activitatea 
desfăşurată de şcoală 

Obiectiv 2.2. 
Motivarea participării elevilor la programe de pregătire 
pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi non-
formală. 

Ţinta 2.2. 
Creşterea competenţelor profesionale ale elevilor 

PRIORITATEA 3: 
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectiv 3.1. 
Extinderea şi diversificarea activitatilor de informare şi 
consiliere profesionala pentru facilitarea accesului la 
educatie si ocuparea unui loc de munca 

Ţinta 3.1. 
Cresterea calitatii serviciilor de orientare şi consiliere 

PRIORITATEA 4: 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 

Obiectiv 4.1: 
Imbunatatirea conditiilor de invatare 

Ţinta 4.1:  
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, dotarea cu 
echipamente de instruire 

PRIORITATEA 5: 
Dezvoltarea competentelor profesionale ale resurselor umane şi creşterea calitatii invatarii 

Obiectiv 5.1: 
Dezvoltarea competentelor metodice şi de specialitate 
ale personalului din scoala 

Ţinta 5.1: 
Toti profesorii din şcoala participa anual la o forma de 
perfectionare metodica şi de specialitate 

PRIORITATEA 6: 
Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social 

OBIECTIV 6.1: 
Extinderea parteneriatului existent şi creşterea 
eficientei relatiilor de parteneriat pentru furnizarea de 
servicii de calitate 

TINTA 6.1.1: 
Creşterea reprezentativitatii partenerilor sociali in 
Consiliul de administratie al şcolii 

TINTA 6.1.2: 
Dezvoltarea relatiilor de parteneriat existente şi 
atragerea de noi parteneri 

PRIORITATEA 7: 
Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de cuprindere in educatie 

Obiectiv 7.1: 
 Facilitarea accesului la educatie, prevenirea şi 
reducerea abandonului şcolar 

Ţinta 7.1.1: 
 Facilitarea accesului la educatie pentru elevii din 
categoriile dezavantajate 

Ţinta 7.1.2: 
Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 
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PARTEA a 2-a  ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. FACTORUL ECONOMIC 
 
 
 

Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă – Braşov 

demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe 

piaţa muncii, absolvenţii de licee fără certificat de competenţe profesionale deţinând ponderea cea 

mai mare a celor intraţi în şomaj. Cele mai căutate meserii solicitate de angajatorii din judeţul 

Braşov, în anul 2013 şi primul semestru al anului 2014 au fost: agent de pază şi ordine, confecţioner 

îmbrăcăminte, confecţioner tricotaje, muncitor necalificat, lăcătuş, confecţioner articole piele, sudor, 

agent comercial, vânzător, tâmplar, şofer, electrician, zidar etc. Insuficienţa cunoaştere de către 

elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod 

negative asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, 

în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic, chiar daca cererea de locuri de 

muncă în domeniu depășește cu mult oferta actuală. Conform studiului Centrului Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică Braşov, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor 

în ciclul inferior al liceului, la liceele cu profil teoretic, majoritatea la specialitatea „Matematica - 

informatică”. Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la 

nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în 

acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut. 

Creşterea numărului protocoalelor de colaborare cu agenţii economici din domeniile de activitate în 

care unitatea noastră şcolară asigură pregătirea de bază reprezintă o prioritate pentru echipa 

managerială, în perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii tot mai pregnant de a adapta oferta 

educaţională la raportul real dintre cerere şi oferta pe piaţa muncii. În acest context, procesul de 

descentralizare a învăţământului preuniversitar constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând 

cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii 
 
Europene. Având la baza principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor 

de învăţământ va presupune nu numai finanţarea de baza costul standard/ elev, cum se întâmplă în 

general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context socio– 

economic, astfel încât schimbările de pe piaţa muncii, dispariţia unor agenţi economici şi apariţia altora, 

să se regăsească în oferta educaţională. Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe 

negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, 

precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor 
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de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul 

acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteeism ridicat (chiar în 

rândul elevilor de gimnaziu) pânǎ la abandonul şcolar. Deosebit de utilă, în acest context, 

derularea programelor sociale: acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de 
 
panificaţie şi lapte atât la clasele I- IV, cât şi la elevii din învăţământul gimnazial; asigurarea 

manualelor şcolare gratuite pentru clasele I- X începând cu anul şcolar 2004- 2005; coborârea 

plafonului de venituri pentru acordarea de manuale şcolare gratuite pentru elevii învăţământului 

neobligatoriu; acordarea rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; 

programul guvernamental „Bani de liceu”. 

 

2.2.2. FACTORUL DEMOGRAFIC 
 
 

Conform datelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011, la nivelul judeţului 

Braşov, densitatea populaţiei este de 94,2 locuitori pe km2 . Localităţile cel mai dens populate sunt: 

oraşul Victoria (11.77,8 locuitori pe km2 ), Municipiul Braşov (853,8 locuitori pe km2 ), Municipiul 

Făgăraş (726,4 locuitori pe km2 ), oraşul Ghimbav (162,1 locuitori pe km2 ), oraşul Codlea (161,3 

locuitori pe km2 ). Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile: Şoarş (10,1 locuitori pe 

km2 ), Ticuşu (12,5 locuitori pe km2 ), Jibert (12,8 locuitori pe km2 ), Cincu (13,2 locuitori pe km2 ), 

Hârseni (13,7 locuitori pe km2 ). În ultimii 20 ani, populația județului s-a redus cu 14,1%, 
 
înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin, iar până în anul 2050, potrivit prognozelor 

demografilor, județul Brașov ar mai putea pierde alte 22% din populația actuală. Evoluția structurii 

pe grupe de vârstă pune în evidență un accentuat proces de îmbătrânire demografică, ponderea 

vârstnicilor mărinduse de la 7,8% în 1990 la 12,8% în anul 2010, prognoza pentru 2050 fiind de 
 
31,0%. 
 

2.2.3. FACTORUL SOCIAL 
 
 

În prezent, părinţii şi absolvenţii claselor a VIII- a, acordă o mai mare importanţă pregătirii 

academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale acestora la intrarea în ciclul 

post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de alta parte, din chestionarele 

aplicate de diverse instituţii de profil se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel 

scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe 

manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind educaţia, învăţământul 

obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. În acest context, orice modificǎri survenite în 

politica educaţională - fie ele de structură sau de conţinut - sunt percepute deformat, prin prisma 

experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. Mass- media reprezintă 

de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi 

părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a 
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beneficiarilor educaţiei - diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolilor. Din acest punct de vedere, 

este necesar ca toate cadrele didactice, diriginţii să fie în primul rând ele bine şi corect informate. 

Se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului 

sistem de învăţământ. Este important de menţionat stoparea declinului demografic pentru 

segmentul de învăţământ preşcolar. 
 
Zona în care este situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală 

în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Astfel, unităţile de învăţământ 

de prestigiu sunt căutate de copiii crescuţi într-un mediu social care apreciază şi favorizează 

educaţia, pentru care formarea este un proces continuu. Pe de altă parte este necesară 

intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a- şi sprijini elevii în continuarea studiilor. Astfel, 

din cauza carenţelor în serviciile de consiliere a elevilor la nivelul clasei a VIII- a, unii absolvenţi ai 

ciclului gimnazial au optat pentru alte şcoli, fără ca oferta educaţională a acestora să corespundă 

aptitudinilor lor. Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa asupra opiniei publice a 

materialelor apărute în mass-media centrală. Aceasta tendinţă se reflectă în concepţia generală 

asupra învăţământului românesc, în special ca imagine, relaţia dintre mass – media şi Colegiul 

Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov principială, corectă, permanentă şi, totodată, utilă ambelor părţi. 

 

 

2.2.4. FACTORUL TEHNOLOGIC 
 

Din punct de vedere tehnologic, este de remarcat introducerea şi utilizarea la scară tot mai largă a 

echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar, 

dar laboratoarele sunt parţial funcţionale (datorită creşterii numărului de elevi în clase), însă cu 

dotare modernă, necesară disciplinelor din cadrul ariilor curriculare matematică şi ştiinţe şi 

tehnologii. Sprijinul MECS acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate 

de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a 

folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiveducativ reprezintă un avantaj suplimentar. 

Deşi de multe ori lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente/ mijloace 

fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor programe specifice sau prin implicarea 

comitetului de părinţi. Sprijinirea unităţilor şcolare prin acţiunea guvernului de suplimentare a 

numărului de calculatoarelor şi de facilitare a accesului la Internet învăţământ gimnazial 

reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional actual. Programul MEN privind Sistemul 

Educaţional 

 

Informatizat – SEI, prin care a avut loc dotarea tuturor liceelor cu câte o reţea de calculatoare 

performante, precum şi implementarea pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – 

AEL prezentată avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ. Un punct critic în 

adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl reprezintă încă insuficienta 

pregǎtire a cadrelor didactice de alte specialitǎţi decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea 

programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale. Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de 
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învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, în condiţiile motivării cadrelor 

didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare. O altă carenţă o reprezintă lipsa de cadre de 

informatică din sistem, deoarece absolvenţii se reorientează, atraşi de avantajele financiare. Extrem de 

oportune şi necesare sunt, în perspectiva asigurǎrii calităţii învăţământului şi a oferirii de şanse egale în 

dezvoltare a tuturor elevilor, măsurile MEN privind dotarea unităţilor de învăţământ cu fonduri pentru 

laboratoarele de biologie, fizica, chimie, pentru îmbogǎţirea fondului de carte a bibliotecilor şcolare şi 

dotarea cabinetelor de consiliere psihopedagogică. 

 

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

 

Cadrele didactice din şcoală au o bună pregătire profesională atât în ceea ce priveşte 

specialitatea pe care o predau cât şi din punct de vedere pedagogic. Acest lucru este 

relevat prin: 
 

 rezultatele elevilor la examenele de absolvire(în anul școlar 2014-2015);


 rezultatele elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare;


 preocuparea pentru perfecţionare continuă (pentru obţinerea gradelor didactice);


 Elevii sunt implicaţi în procesul de predare-învăţare.


 Elevii primesc informaţii, orientare şi consiliere privind cariera.
 

Colegiul Tehnic „Remus Răduleț” işi propune consolidarea poziţiei pe care o are în 

formarea profesională a specialiştilor din domeniul instalații electrice, automatizări și 
 

mecatronică de nivel 3 , 4 și 5: 
 

 printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera specializărilor
 

din acest domeniu cu noi calificari; 
 

 prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară;
 

 prin calitatea generală a predării şi invăţării.
 

Asigurarea calității și eficienței procesului de învățământ 
 

• Dotarea materială de care dispune şcoala şi diversitatea specializărilor şi calificărilor 

profesionale adaptate la cererile de pe piaţa forţei de muncă au permis realizarea 

planului de şcolarizare in proporţie de 100% in anul şcolar 2015 - 2016. 
 

• În anul şcolar 2014 - 2015 s-a constatat, la cadrele didactice, adecvarea strategiilor 

didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale propuse, la nivelul 

clasei si la varsta elevilor. 
 

• Notarea a fost, in general, ritmică, elevii fiind antrenați în autoevaluare și coevaluare. 
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• Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanenta 

pentru majoritatea cadrelor didactice. 
 
• Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de 

formarea 
 

deprinderilor de activitate intelectuala. 
 

• Relaţiile dintre elevi si personalul didactic au fost principiale, organizarea orelor, 

atmosfera din clasa si relaţiile interpersonale create au urmait sa fie stimulative pentru 

actul de predare-învatare-evaluare. 
 

 

2.2.2. Resurse materiale și financiare 
 

Procesul educativ s-a derulat, în cea mai mare parte, la un nivel corespunzător. Au fost 

utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În 

organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare, ateliere şi 

cabinete specializate. Colegiul Tehnic „Remus Raduleț” dispune în prezent de următoarele 

spaţii pentru activitatea didactică: 
 

a. Laboratoare de: mașini, instalații și aparate electrice, electronică, automatizări și 

mecatronică. Toate au fost reabilitate prin programul Regio - Reabilitare, 

dezvoltare 
 

şi modernizare "Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic Colegiul Tehnic 

"Remus Răduleţ". Laboratorul de mașini, instalații și aparate electrice cuprinde 8 

standuri TECHNOVOLT, distribuitorul echipamentelor Lucas Nulle în România la 
 

standarde europene. Studiul se realizează cu ajutorul calculatorului și a softurilor 

dedicate. Laboratorul de electronică dispune printre altele și de un sistem modular 
 

UniTrain-I produs deLucas-Nulle, de realizare de masurari analogice și digitate. 
 

Laboratorul de automatizări dispune de standuri Lucas-Nulle cu dotare de ultimă oră. 
 

Laboratorul de mecatronică dispune de echipamente furnizate de firma FESTO - 

Germania, lider mondial în domeniu. 
 

b. Ateliere: electromecanic și electric –Au fost reabilitate tot prin programul Regio. 

Fiecare dispune de 14 standuri de atelier, complet echipate, cu un panou de 

alimentare ce furnizează tensiuni de lucru necesare realizării montajelor. Atelierul 

electric este cel mai modern atelier electric didactic din ţară. 
 
c. Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică si chimie. Dispun de calculatoare conectate 

la internet de echipamente şi materiale didactice la un nivel bun. Laboratorul de 

chimie dispune o gamă de substanțe pentru efectuarea de experiențe și de 

videoproiector. 
 

http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.remusradulet.ro/proiectreab.php
http://www.festo.com/cms/ro_ro/index.htm
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d. Cabinet de limba și literature română - are bibliotecă proprie, echipamente audio-

video care permit audiții/vizionarea de filme didactice, documentare, spectacole de 

teatru și filme artistice. 
 
e. Cabinete de limbi străine - engleză (2) și franceză. Cabinetele dispun de echipamente 

şi materiale didactice de calitate şi oferă condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii 

pe clase sau pe grupe de studiu. Toate dispun de calculator, conexiune la internet și 

surse audio pentru ascultare de texte. Cabinetele de engleză dispun de 

videoproiectoare și tablă inteligentă. Sunt utilizate pe parcursul orarului zilnic şi pentru 

activităţi extracurriculare. 
 
f. Cabinetul de geografie - dispune de materiale didactice care permit desfăşurarea unor 

lecţii interactive. Este dotat cu videoproiector pentru prezentarea de filme 

documentare, scheme recapitulative, proiecte ale elevilor. 
 
g. Săli de predare a matematicii – unde, cu ajutorul softurilor specifice, se predau lecții 

utilizând calculatorul, făcând astfel mult mai uşoară/atractivă cunoașterea/înţelegerea 

matematicii, a modelelor matematice, a aplicaţiilor matematicii în alte domenii. 
 
h. Laboratoare de informatică și simulatorul media – CTRR are 3 laboratoare pentru 
 

activitate cu întreaga clasă. Acestea dispun de tehnică de calcul 
 

modernă/modernizată, sunt conectate în reţea şi la internet şi permit accesarea 

platformei de învăţare AEL. Datorită numărului relativ mare de ore, din planurile 

de învăţământ, laboratoarele sunt utilizate în foarte mare măsură pentru 

disciplinele informatică şi TIC și module de specialitate. Pe bază de planificare şi 

prin înţelegere între profesorii responsabili, au fost organizate şi alte activităţi 

asistate de calculator. 
 

Simulatorul media a fost realizat prin proiectul Regio. Este dotat cu echipamente și 

softuri educaționale la nivel de an 2012. 
 

i. Sală şi teren de sport - sala a fost recondiţionată și supraetajată în anii 2010-2012 

prin programul Regio. Dotarea cu materiale şi echipamente sportive este 

corespunzătoare. Au fiind realizate achiziţii şi modernizări conform solicitărilor 

catedrei şi în limita bugetului aprobat. Terenul de sport a fost realizat prin același 

program Regio. Dispune de gazon sintetic, și instalație de nocturnă. Sala şi terenul 

sunt utilizate pentru activităţile didactice, pentru activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare și/sau închiriate conform prevederilor legale. 
 

j. Biblioteca – a fost igienizată și extinsă pe parcursul anului şcolar 2014-2015, din 

fonduri de la, bugetul local și venituri proprii. Dispune de un fond de carte suficient 
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(îmbunătăţit pe parcursul anului şcolar). Biblioteca este utilizată în permanenţă 

pentru activităţi didactice şi pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 
 

k. Internatul școlar - a fost reabilitat prin programul Regio. În prezent dispune de 60 

de camere de locuit, utilate cu duș, chiuvetă și toaletă proprie. În afară de acestea 

mai sunt 4 camere de studiu care dispun de toaleta proprie și alte 8 camere de 

studiu fără accesorii sanitare/utilități. Gradul de ocupare a fost de 100%. Din anul 

școlar 2015-2016 în cămin își desfășoară activitatea Centrul Național de Excelență 

Handbal Fete. 
 

l. Cantina școlii – Este un serviciu externalizat prin licitație. Asigură masa, zilnic unui 

număr de 80-90 elevi care locuiesc în cămin(elevi ai școlii, de la SGP Kronstadt și 

Centrul Național de Excelență Handbal-Fete). 
 

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi 

cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme 

majore în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de 

personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale 

prevederilor bugetare. 

 

 

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi Consiliului de 
 

Administraţie, controlul direcţiunii al serviciilor de specialitate din cadrul ISJ și al Primăriei 

Municipiului Brasov. Ca şi în anii precedenţi, Colegiul Tehnic „Remus Radulet” a realizat 

venituri proprii, în condiţiile legii, din următoarele surse de finanţare: 

 

1) Închirieri de spaţii – teren sintetic de sport, sala de sport, spațiu de cazare pentru 

elevii școlii și terti(elevi din alte licee, student, inchirieri ocazionale-excursii) săli de 

clasă pentru activităţi de formare a adulţilor şi sala de sport pentru activităţi 

sportive; 
 

2) Sponsorizări şi donaţii – realizate, în principal, cu sprijinul părinţilor şi a Asociaţiei 

„Energetica” au fost utilizate pentru organizarea unor activităţi culturale, artistice şi 

recreative, pentru recompensarea elevilor cu rezultate deosebite şi dezvoltarea 

bazei materiale. 

În anul școlar 2014 - 2015 s-a finalizat reabilitarea energetica a Corpului A. Dezvoltarea 

bazei materiale din perioada 2012-2016 a rezolvat toate problemele grave ale unităţii de 

învăţământ şi a îmbunătăţit substanţial condiţiile educaţionale (încălzire, izolare termică, 

reparaţii instalaţii încalzire, electrice, etc.). 
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Pe parcursul anului şcolar 2014 - 2016 au fost realizate achiziţii din venituri de la 

bugetul de stat/ bugetul local( furnituri de birou, materiale de curățenie și întreținere, 

plata utilităților, cumpărarea de obiecte de invetar-calculatoare, imprimante, proiectoare, 

mobilier școlar, consumabile pentru buna desfășurare a Olimpiadei Naționale Tehnice). 

Sumele alocate de la bugetul local pentru cheltuielile de personal și materiale au asigurat 

buna desfășurare a activității. La bugetul local alocat unitatea noastră a contribuit cu 

veniturile proprii realizate , din care s-au efectuat reparații și igienizări în regie proprie 

(holuri, săli de clase, grupuri sanitare, la căminul pentru elevi şi cu terţi). 

 
 
 

 

2.2.3. Resurse umane 
 

CADRE DIDACTICE 

 

La S.G.31 arondată 

 

În anul școlar 2014-2015, școala a funcționat cu un număr de 33 de cadre didactice 

titulare cu vechime și grade didactice, după cum urmează: 

 

Grad didactic definitiv : 12 profesori 
 

Grad didactic II: 7 profesori 
 

Grad didactic I: 14 profesori 
 

În procente: 
 

Grad didactic definitiv : 36,36 % 

 

Grad didactic II: 21,21 % 

 

Grad didactic I: 42,42 % 
 
 
 

La CTRR 

 

În anul școlar 2014-2015, școala a funcționat cu un număr de 41 de cadre didactice 

titulare cu vechime și grade didactice, după cum urmează: 

 

Grad didactic definitiv : 2 profesori 
 

Grad didactic II: 12 profesori 
 

Grad didactic I: 27 profesori 

 

Grad didactic definitiv : 4,87 % 

 

Grad didactic II: 29,26 % 
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Grad didactic I: 65,87 % 
 

 

Total cele două școli:  

În procente:  

Grad didactic definitiv : 19% 

Grad didactic II: 25,5 % 

Grad didactic I: 55,5% 

 

Personal didactic auxiliar 10 
 

Personal nedidactic 23 
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2.2.4. Rezultatele elevilor 
 

 

La S.G.31 arondată 

 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

 

 

 

 

 

NUMAR DE GRUPE/CLASE      NUMĂR DE COPII/ELEVI 
                    

PREȘCOLAR  PRIMAR  GIMNAZIAL  PREȘCOLAR  PRIMAR  GIMNAZIAL 
                      

4  9   6   97    161    137 
                     

  TOTAL ELEVI       395      
                 

   MEDIA DE ELEVI PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT      

                

FORMA    NR. ELEVI   MEDIA PE GRUPA/CLASA 
                   

PRESCOLAR     97       24,5   
                   

PRIMAR     161       17,9   
                   

GIMNAZIAL     137       22,8   
                    

      MIȘCAREA ELEVILOR          

               

  INSCRISI  INSCRISI TRANSFERATI   ABANDON SITUATIE   

  INCEPUT   PE         FINALA   

     PARCURS               
                   

PRESCOLAR  100  0   3    0  97    
                   

PRIMAR  164  3   6    0  161    
                   

GIMNAZIAL  136  6   5    0  137    
                   

      

 
FRECVENȚA ELEVILOR         

           

   NR.ELEVI  ABSENTE   ABSENTE  MEDIE PE ELEV 
        MOTIVATE  NEMOTIVATE   ABSENTE 

                    NEMOT. 
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SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

 

                   Cu   

 Nr. elevi Nr. elevi  Nr.  Promovaţi pe   Corigenţi situaţia Nr.ele 

 înscrişi rămaşi elevi  medii      la  şc.  vi 
                     

Clas la început la sf. de promovaţ      9      neîncheia repet 

a de an sem.  i 5- 6 7-  8- -      tă  enţi 
              

1 2 
 

3 4 
    

                   

 TOT FE TOT FE TOT  FE 5, 6, 7,  8, 1 o o  o o TOT  FE la 15 

 AL TE AL TE AL  TE 99 99 99  99 0 b. b.  b. b. AL  TE iun. 
                       

V A 36 18 35 17 28  15  2 9  10 7 1 1       5 
                       

                       

TOT                       

AL 36 18 35 17 28 15 0 2 9 10 7 1 1 0 0 0  0 5 
                     

VI A 18 9 20 10 19  9  2 8  6 3  1        
                       

VI B 19 9 17 8 12  7   3  7 2 2 3        
                       

TOT                       

AL 37 18 37 18 31  16 0 2 11  13 5 2 4  0 0 0  0 0 
                       

VII                       

A 27 15 29 17 19  11  1 5  7 6 3 2       5 
                       

TOT                       

AL 27 15 29 17 19  11 0 1 5  7 6 3 2  0 0 0  0 5 
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VIII 
                  

                   

 A 22 9 22 9 18 8  1 6 4 7  1     3 
                    

 VIII                   

 B 14 9 14 9 10 7  1 2 4 3  3     1 
                    

 TOT           1        

 AL 36 18 36 18 28 15 0 2 8 8 0 0 4 0 0  0 4 
                    

            2  1      

 TG 136 69 137 70 106 57 0 7 33 38 8 6 1 0 0 0 0 14 

                    
 
 

 

 PROCENTUAL 
PROMOVABILITATE   

4. PROMOVAȚI  
 

1 
 

2 
 

3    
   

5. CORIGENȚI        

6. REPETENȚI 10%    

  13%      

  77% 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCOLAR 97 3494 521 5,37 
     

PRIMAR 161 9442 1662 10,5 
     

GIMNAZIAL 137 2718 3822 27,8 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 
 
 

 

 Nr. elevi Nr. elevi        

 înscrişi rămaşi Nr. elevi  Promovaţi pe medii 
 

la început de la sf. de 
       

        

Clasa an sem. promovaţi 5-  6 7- 8- 9- 
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 TOTAL FETE TOTAL FETE TOTAL FETE 5,99 6,99 7,99 8,99 10 
            

O A 20 9 22 9 22 9      
            

O B 24 11 24 10 24 10      
            

TOTAL 44 20 46 19 46 19 0 0 0 0 0 
            

I A 23 9 25 9 25 9 1  12  12 
            

I B 22 7 21 7 21 7  5  11 5 
            

TOTAL 45 16 46 16 46 16 1 5 12 11 17 
            

II A 33 15 32 15 32 15   6 13 13 
            

TOTAL 33 15 32 15 32 15 0 0 6 13 13 
            

III A 26 15 26 15 26 15 1  4 13 8 
            

III B 22 11 21 11 21 11  3 13 5  
            

TOTAL 48 26 47 26 47 26 1 3 17 18 8 
            

IV A 20 9 20 9 20 9  4 6  10 
            

IV B 18 7 16 6 16 6    4 12 
            

TOTAL 38 16 36 15 36 15 0 4 6 4 22 
            

T G 208 93 207 91 207 91 2 12 41 46 60 
            

 
 
 

 

COMPARAȚIE CU GIMNAZIU 
 
 
 

Chart Title 
 

 5-5,99  6-6,99  7-7,99 

 

8-

8,9

9  

9-

10,

00 

0% 

 

 

7% 

 

36%  
31% 
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26% 
 
 

 

SITUAȚIA ABSOLVIRII LA CLASELE A VIII a 

 

INSCRISI PROMOVATI   TRANSE DE MEDII   
         

36 28 
5-5,99 6-6,99  7-7,99  8-8,99 9-10,00 

       

  0 2  8  8 10 
         

 
 

La CTRR 
 
 
 
 

 

    NUMAR DE GRUPE/CLASE     NUMĂR DE COPII/ELEVI   

                  

PREȘ  PRIMA  GIM LIC ZI LIC SC POS SC PRE PRI GIM LIC ZI LIC SC POST SC 

C  R  N  
SER 

PROF TLIC 
MAIST 

 M N  
SER PRO 

 MAI 
              

                  

3  4  1 12 3 1 2 2 42 93 18 253 91 28 55 56 

                  

 TOTAL ELEVI      636 ELEVI -  28 CLASE     

                  
 
 

 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

MEDIA DE ELEVI PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

FORMA NR. ELEVI MEDIA PE GRUPA/CLASA 

   

PRESCOLAR 42 14 

   

PRIMAR 93 23,25 

   

GIMNAZIAL 18 18 

   

LICEU ZI 253 21 

   

LICEU SERAL 91 30 

   

SC PROFES 28 28 

   

SC POSTLICEAL 55 27,5 

   

SC MAISTRII 56 28 
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MIȘCAREA ELEVILOR 

 

 INSCRISI INSCRISI PE TRANSFERATI ABANDON/ SITUATIE 

 INCEPUT PARCURS  
EXMAT 

FINALA 
     

      

PRESCOLAR 47  5  42 

      

PRIMAR 95 2 4  93 

      

GIMNAZIAL 16 2   18 

      

LICEAL 349 5 7 3 344 

      

SC PROF 29   1 28 

      

POSTLIC 114   3 111 
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5-5,99 14 

6-6,99 91 

7-7,99 87 

8-8,99 36 

9-10,00 6 
 
 

 

 SITUATIE ABSOLVIRE LICEU 2015-2016  

    

NR ELEVI CLS XII NE ELEVI ABSOL NR ELEVI INSCRISI NR ELEVI 

  BAC PROMOVATI 

    

86 60 32 15 

    
 

OBSERVATII 

 

Procent foarte mic de participare la Bacalaureat din numarul de absolventi 

Procent scazut de elevi promovati 46,7% 

 

SITUAȚIE ÎNVĂȚĂTURA LICEU SERAL ȘI ȘCOALA POSTLICEALĂ 

 

OBSERVAȚIE : 

 

TOȚI ELEVI PROMOVAȚI DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL AU SUSȚINUT SI 
PROMOVAT 

 

ATESTATUL PROFESIONAL 

 

 SPECIALIZARE NR ELEVI INSCRISI NR ELEVI ELEVI CU 

   ABSOLVENTI ATESTAT 

     

SC. POSTLICEALA AN II TEHNICIAN 17 13 13 

 ECHIPAMENTE DE    

 CALCUL    

     

SCOALA DE MAISTRI MAISTRU ELECTRICIAN 24 23 23 

AN II 
CENTRALE, STATII SI    

ECHIPAMENTE 
   

    

 ELECTRICE    



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC  ”REMUS RĂDULEȚ” 
 

35 
 

     
 

 

 

 

 

POPULAŢIA  ŞCOLARĂ  

 

În anul școlar 2016 – 2017, la Colegiul Tehnic Energetic ” Remus Răduleț” a 

funcționat cu un număr de 2 grupe de grădiniță și 26 de clase.  

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ și clase la începutul anului școlar 2016-2017 

și sfârșitul anului școlar.  

Niveluri de 

educație 

Învățământ 

Nr. 

grupe/

clase 

Nr. 

elevi 

începu

t de 

an 

școlar 

Veniti 

Plecați 
Nr. 

elevi 

sfârșit 

de an 

școlar 

Repet

enți 

din 

purt. 

Repetenti 

din 

disciplina

/nepr sit 

neinch 

Nr. 

elevi 

pro

mov

ați 

Trans

ferati 

Abando

n,retras 

 

Exm

atric

ulați 

Preșcolar 2  33 0 1 1  31 0 0 31 

Primar(0-IV) 5  108 5 4 0  109 1 2 106 

Gimnazial 2  37 1 0 0  38 4 0 34 

Liceu zi 11  224 4 7 1  220 25 4 191 

Liceu seral 2  35 0 0 1  34 10 0 24 

Profesional 3  63 5 2 0 2 64 13 0 51 

Postliceal 3 89 1 3 0  87 29 4 54 

TOTAL 28 589 16 17 3 2 583 82 10 491 

 

Comparație cu efectivele de la începutul anilor școlari:  

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Niveluri de 

educație 

Efective de elevi la început de an școlar 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Învățământ 

preșcolar 

45 68 47 35 33 

Învățământ primar 68 77 95 114 108 

Învățământ 

gimnazial 

  16 19 37 

Învățământ liceal 

zi 

344 293 257 241 224 

Învățământ liceal 

seral 

93 63 66 44 35 

Învățământ 

profesional 

  19 44 63 

Învățământ 

postliceal 

105 111 114 112 89 

TOTAL 655 612 624 609 589 

      



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC  ”REMUS RĂDULEȚ” 
 

36 
 

 

 

Populatia școlară scoala gimnaziala 31 

Evoluție comparativă 

Efective elevi 

 An scolar 2014-2015 An scolar 2015-2016 An scolar 2016-2017 

 Nr.grupe 
/clase 

Nr.copii 
/elevi 

Media Nr.grupe 
/clase 

Nr.copii 
/elevi 

Media Nr.grupe 
/clase 

Nr.copii 
/elevi 

Media 

Prescolar 4 97 24,25 5 107 21,4 5 110 22 

Primar 9 161 17,88 9 206 22,9 9 212 23,55 

Gimnazial 6 137 22,8 6 166 27,66 7 168 22,57 

 

 

FRECVENTA ELEVILOR 2016-2017 scoala gimnaziala 31 

 NR.ELEVI Total ABSENTE ABSENTE MEDIE PE Medie Medie 
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absente MOTIVATE NEMOTIVATE ELEV 
2016-
2017 

elev 2014-
2015 

elev 
2015-
2016 

PRIMAR 212 1395 1101 294 1,38 10,5 7,24 

GIMNAZIAL 168 10079 4087 5992 35,66 27,88 25,23 

 

STAREA DISCIPLINARĂ CTERR 

 
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situațiile 

discutate în cadrul Comisiei de disciplină. În ceea ce priveşte numărul de absențe și situațiile 

la purtare, situația se prezintă în modul următor: 

Preșcolar  

Nr. 

crt. 
Clasa Dir.  

Nr. 

elevi 

începu

t an șc  

Nr. 

elevi 

sfârșit 

an șc. 

Nr. 

abs 

totale 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

1 Gr. mijl M.R 16 15 28  28 

2 
Gr. 

mare 
P.C 17 16 64  64 

TOTAL grădiniță 33 31 92  92 

 

Primar 

Nr. 

crt. 
Clasa Dir.  

Nr. 

elevi 

începu

t an șc  

Nr. 

elevi 

sfârșit 

an șc. 

PURTARE Repeten

t din 

purtare 

Nr. abs 

totale 

Motivat

e 

Nemot

ivate 
FB B 

S I 

1 0 P.A 20 19      128 128 0 

2 I R.E 15 15 15 0 0 0  0 0 0 

3 II T.M 33 32 29 1 2 0   662 435 227 

4 III V.R 20 22 19 1 1 1 1 808 147 661 
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5 IV C.G 20 21 20 1 0 0  17 13 4 

TOTAL  I-IV 108 109 83 3 3 1 1 1615 723 892 

Gimnaziu 

 

Liceu zi 

Nr. 

crt. 
Clasa Dir.  

N
r.

 e
le

v
i 

în
ce

p
u

t 
a
n

 ș
c 

 

N
r.

 e
le

v
i 

sf
â
rș

it
 

a
n

 ș
c.

 

N
r.

 a
b

s 
to

ta
le

 

M
o
ti

v
a
te

 

N
em

o
ti

v
a
te

 

A
b

a
n

d
o

n
, 

r
e
tr

a
s 

e
x

m
a

tr
ic

u
la

ți
 

R
ep

et
en

ți
 d

in
 

p
u

rt
a

re
 

M
ed

ia
 d

e 
a

b
s 

 

n
em

o
ti

v
 p

e 
el

ev
 NOTĂ  PURTARE 

1
0

 

9
.5

0
 -

 9
 

8
.5

0
 -

 8
 

7
.5

0
 -

 7
 

6
.5

0
 -

6
  

5
.5

 -
 5

 

4
.5

0
 -

 4
 

3
.5

0
-3

 

1 IX A R.A 19 20 3162 1374 1788 1 4  4 3 6 2 1 1 1 2 

5 IX B  24 22 3985 647 3338 2 6  6 4 1 3 2 0 0 6 

3 
IX Cg 

 
11 11 

2889 1269 1620 

 0  4 6 1 0 0 0 0 0 

IX Cm 9 9  0  6 2 0 1 0 0 0 0 

4 X A Cr.A 27 27 4072 1472 2600 1 2  7 2 6 4 5 0 3 0 

5 X B G.L 28 28 4829 2235 2594  5  10 3 4 1 5 1 0 4 

6 
X Cg 

E.I 
10 10 

1584 1117 467 

 0  

 

2 5 1 2 0 0 0 0 

X Cm 10 7 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 

7 
XI Ar 

A.I 
14 14 

3035 1321 1714 

 3  

 

7 0 0 0 4 1 1 1 

XI Am 12 12  0 5 3 3 0 1 0 0 0 

8 XI B C.A 18 18 2134 1402 732 1 1  13 3 0 1 0 1 0 0 

9 XII A P.C 
9 9 

2380 822 1558 

 2  

 

1 2 0 0 4 0 0 2 

8 8  0 2 1 3 1 1 0 0 0 

10 XII B B.C 17 17 1813 709 1104  2  6 3 3 3 0 1 0 1 

11 

XII 

Cm Cre.

A 

3 3 
162 99 63 

 0 
 

3 0 0 0 0 0 0 0 

XII Cg 5 5  0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Nr. 

crt. 
Clasa Dir.  

N
r.

 e
le

v
i 

în
ce

p
u

t 
a

n
 ș

c 
 

N
r.

 e
le

v
i 

sf
â

rș
it

 

se
m

 

N
r.

 a
b

s 
to

ta
le

 

M
o

ti
v

a
te

 

N
em

o
ti

v
a
te

 

R
e
p

e
te

n
t 

d
in

 p
u

r
ta

r
e
 

M
ed

ia
 d

e 
a

b
s 

 

n
em

o
ti

v
 p

e 
el

ev
 NOTĂ  PURTARE 

1
0
 

9
.5

0
 -

 9
 

8
.5

0
 -

 8
 

7
.5

0
 -

 7
 

6
.5

0
 -

6
  

5
.5

 -
 5

 

4
.5

0
 -

 4
 

3
.5

0
-3

 

1 V C.R 18 18 243 178 65 0 3,61 16 2 0 0 0 0 0 0 

2 VII M.M 19 20 1814 589 1225 4 61,25 7 6 1 2 0 1 1 2 

TOTAL  GIMN 37 38 2057 767 1290 4 33,95 23 8 1 2 0 1 1 2 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC  ”REMUS RĂDULEȚ” 
 

39 
 

TOTAL 

 2
2
4
 

2
2
0
 

3
0
0
4
5
 

1
2
4
6
7
 

1
7
5
7
8
 

8 25 

7
9
,9

 

8
7
 

3
7
 

2
8
 

1
9
 

2
3
 

5
 

5
 

1
6
 

  

 

SITUATIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

PRIMAR 

  Nr. elevi înscrişi Nr. elevi rămaşi  Nr. elevi        Promovaţi pe medii 

Clasa la început de an   la sf. de AN.  promovaţi 5- 6 
7- 
8 

8- 
9 

9- 
10   TOTAL FETE TOTAL  FETE TOTAL FETE 6 7 

O A 25 10 25 10 25 10           

O B 20 8 16 7 16 7           

TOTAL 45 18 41 17 41 17         41 

I A 20 11 23 14 23 14         23 

I B 20 6 20 6 20 6         20 

TOTAL 40 17 43 20 43 20         43 

II A 20 7 24 9 24 9     4 4 16 

II B 24 10 24 10 24 10       4 20 

TOTAL 44 17 48 19 48 19     4 8 36 

III A 25 10 26 10 26 10     6 8 12 

III B 19 7 20 7 20 7   5   9 6 

TOTAL 44 17 46 17 46 17   5 6 17 18 

IV A 33 17 33 16 33 16   1 7 10 15 

TOTAL 33 17 33 16 33 16   1 7 10 15 

T G 206 86 212 89 212 89   6 17 35 112 
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SITUATIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

GIMNAZIU – IUNIE 2017 

  Nr. elevi înscrişi 
Nr. elevi 
rămaşi        Nr. elevi        Promovaţi pe medii           Corigenţi la Cu situaţia şc.    Nr.elevi 

Clasa la început de an   la sf. de sem.       promovaţi 5- 6 7- 8- 9-          neîncheiată repetenţi  

  TOTAL FETE TOTAL  FETE TOTAL FETE 6 7 8 9 10 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. TOTAL FETE la 15 iun. 

V A 21 12 22 12 21 12     4 8 9             1 

V B 22 13 25 16 21 15     7 8 6 1 1         1 

TOTAL 43 25 47 28 42 27     11 16 15 1 1         2 

VI A 20 8 20 8 17 7   5 2 1 9 2 1           

VI B 19 9 17 7 13 6   2 2 6 3   2         2 

TOTAL 39 17 37 15 30 13   7 4 7 12 2 3         2 

VII A 34 18 32 17 21 12   3 7 7 4 3 1 
 

      4 

TOTAL 34 18 32 17 21 12   3 7 7 4 3 1 
 

      4 

VIII A 25 13 24 13 16 12     3 10 3 5           3 

VIII B 22 11 21 10 12 6   1 2 6 3 3 3         3 

TOTAL 47 24 45 23 28 18   1 5 16 6 8 3         6 

TG 165 64 168 83 124 70   16 29 48 38 14 9 
 

      14 
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PROMOVABILITATE COMPARATIVĂ LA 15 IUNIE PENTRU 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
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PROMOVATI PE TRANSE DE MEDII COMPARATIV LA 15 IUNIE PENTRU 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
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REZULTATELE OBTINUTE LA OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

 
Nr. 

crt. 

FAZA Numele si 

prenumele 

Clasa Calificarea Cadre didactice care 

au pregatit elevul 

Locul 

ocupat 

1. 
FAZA 

NAȚIONALĂ 

Dia Ionel 

Emanuel 
XI 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

 

Prof.Celan Corina 

Prof. Banu Doina 

Prof. Cristea Cosmin 
Mențiune 

2. 
FAZA 

JUDETEANA 

Dia Ionel 

Emanuel 
XI 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

 

Prof.Celan Corina 

Prof. Banu Doina 

Prof. Cristea Cosmin 

 

 Locul I 

3. 
FAZA 

JUDETEANA 

Nicolae 

Sebastian 
XI 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

 

Prof.Celan Corina 

Prof. Banu Doina 

Prof. Cristea Cosmin 

 

II 

4. 
FAZA 

JUDETEANA 
Zaharie Adelin XII 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

 

Prof. Cristea Cosmin 

Prof. Celan Corina 

 

II 

5. 
FAZA 

JUDETEANA 

Gruianu 

Robert 
XII 

Tehnician în 

instalaţii electrice 

 

Prof. Cristea Cosmin 

Prof. Celan Corina 

 

III 

6 
FAZA 

JUDETEANA 

Dezso-Schmidt 

Karoly 

XI 

 

Tehnician in 

automatizari 

Prof. Tristu Daniela 

Prof. Nedeczky Ladislau 
  Locul IV 

7. 
FAZA 

JUDETEANA 
Fejer Istvan 

XI 

 

Tehnician in 

automatizari 

Prof. Tristu Daniela 

Prof. Nedeczky Ladislau 
Locul VI 

 

CONCURS  INFOTEHNICA – CONCURS NAȚIONAL DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – 

EDIȚIA A IX-A, ROMAN, 27 MARTIE 2017 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Clasa Locul Cadre didactice care au pregatit 

elevul 

1. Buhociu Tudor X 
I 

 
Prof. Giurgiu Lavinia 

2. Dia Ionel XI Mențiune Prof. Drăghescu Simona 
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SIMPOZIONUL ANIVERSAR „ENERGODIDACTIC” - CTERR 

19 MAI 2017 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume  

 

Titlul lucrării 

 

Secțiunea 

1. Buhociu Tudor - Clasa X 

Prof. coordonator 

Giurgiu  Lavinia 

Evoluția aparatelor pentru 

măsurarea mărimilor electrice 

Experiențe didactice de 

succes 

 

                               Participare proiect  

 

Nr. 

crt. 
Nume și Prenume Clasa FIRMA 

1 Mihalache Alexandru XI B Schaeffler 

2 Munteanu Sebastian XI B Schaeffler 

3 Torpan Tudor XI B Airbus 

4 Stioboranu Răzvan -a 

renunțat 
XI B Preh 
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Rezultate evaluare națională clasa a VIII a – scoala gimnaziala 31 

 

Nr. Nume prenume elev Nota romana Nota 
matematica 

Medie EN 
2017 

Medie 
admitere 

1 ADOCHITEI ANCUTA 6,60 4,10 5,35 - 

2 BOT ALEXANDRU 7,10 6,60 6,85 7,05 

3 CARABET DIANA 8,40 7,05 7,72 7,86 

4 CASAPIU MIHAI 7,10 8,40 7,75 7,95 

5 CHIRITA MARIA 9,35 9,35 9,35 9,41 

6 CIOBANU ANDREEA 8,55 9,10 8,82 8,90 

7 CIOCAN CAMELIA 8,35 5,85 7,10 7,27 

8 COJOCARIU DENISA 6,75 3,95 5,35 - 

9 COSTACHE ROBERT 5,70 4,20 4,95 5,45 

10 CRISTE DARIUS 7,90 8,20 8,05 8,17 

11 DEAK SEBASTIAN 8,15 5,95 7,05 - 

12 DELEMAN ANDREI 5,10 2,70 3,90 - 

13 DIMA GEORGE 6,85 7,55 7,20 7,48 

14 DUMITRASCU ALEX 8,35 6,40 7,37 7,70 

15 ENEA ELENA 8,40 6,40 7,40 7,57 

16 EPURE DINU 8,20 5,90 7,05 - 

17 FLOREAVLADUT 8,80 9,45 9,12 9,24 

18 GASZ ALEXANDRA 7,50 6,40 6,95 7,24 

19 GHEORGHE ANDREI 8,15 8,95 8,55 8,61 

20 GROSU DENISA 8,75 9,35 9,05 9,20 

21 IRIMIEA ANDREEA 9,60 8,25 8,92 - 

22 LUNCA ANA MARIA 8,40 6,05 7,22 7,47 

23 MAXIM DIANA 8,60 5,20 6,90 7,19 

24 PUIU MADALINA 7,20 5,10 6,15 6,57 

25 SABAU MIHAELA 6,75 6,40 6,57 6,78 

26 SIMIONESCU GABRIEL 6,50 3,45 4,97 5,56 

27 VALE CORNELIA 8,05 8,00 8,02 8,04 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC  ”REMUS RĂDULEȚ” 
 

47 
 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII – COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC  ”REMUS RĂDULEȚ” 
 

48 
 

Final 

45 inscrisi 

39 absolventi 

25 repartizati la liceu 

13 repartizati la profesionala 

1 plecat din tară 

6 repetenți 

 

 

 

13% 2%

56%

29%

monitorizare absolventi scoala 31

repetenti plecati liceu profesionala
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EXAMENE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ – ATESTATE 

 

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE - 

NIVEL 5  

POSTLICEALĂ ȘI ȘCOALĂ DE MAIȘTRII,  Februarie 2017 

Nr.crt. Clasa Înscriși Admiși Procent 

1 PL II 14 14 100 % 

2 M II 19 19 100 % 

 

La ambele clase promovabilitatea a fost de 100 %.  

La MII un elev nu s-a înscris la examenul de absolvire (plecat din țară). 

TRANSE DE MEDII 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Calificarea Admiși 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

1 PL II Tehnician echipamente de 

calcul 
14 1 2 6 5 

2 M II Maistru electrician centrale, 

Instalatii si retele electrice 
19 0 3 7 9 

TOTAL 33 1 5 13 14 

 

 

 

 

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE - 

NIVEL 4 

CLASELE a XII-a liceu  

 

Sesiunea iulie și septembrie 2017 

 
Nr.  

crt 

Specializări TOTAL 

ABSOLVENȚI 

TOTAL 

ATESTAT 

Procente 

1 Tehnician în automatizari 10 5 50% 

2 Tehnician în instalații electrice 15 8 53,33% 

3 Tehnician mecatronist 8 6 75% 

4 Tehnician ecolog si protectia calitatii  mediului 5 3 60% 

TOTAL 38 22 57,9% 

 
57,9% dintre absolvenții de liceu au certificat de calificare profesională nivel 4.  

 

In anul scolar 2015-2016, din 50 de absolventi, 36 elevi s-au inscris si au promovat atestatul 

professional – respective 72% 

 
Nr. Clas Specializar Total Înscriș Neînscriș Absenț Admiș CALIFICATIVE 
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crt

. 

a e elevi 

promo

v 

i la 

atestat 

i la 

atestat 

i i Excelen

t 

Foart

e bine 

Bin

e 

1 
XII 

A 

Tehnician în 

automatizări 
7 3 4 0 3 - - 3 

Tehnician 

mecatronist 
8 6 2 0 6 - 5 1 

2 XII B Tehnician în 

instalații 

electrice 

15 8 7 0 8 4 4 - 

3 XII 

Cm 

Tehnician în 

automatizări 
3 2 1 0 2 2 - - 

4 XII 

Cg 

Tehnician 

ecolog și 

protectia 

calității  

mediului 

5 3 2 0 3 3 - - 

TOTAL 38 22 16 0 22 9 9 4 

 

EXAMENUL  DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE - 

NIVEL 3 

PROFESIONALĂ AN III 

Sesiunea IULIE 2017 

 

 
Nr. 

crt. 
Clasa Specializare 

Total 

elevi 

absolve

nti 

Înscriși 

la 

atestat 

Neînscriși 

la atestat 

Absenți Admiși CALIFICATIVE 

Exce

lent 

Foarte 

bine 

Bine Suf

icie

nt 

1 PROF 

III 

Electromeca

nic utilaje si 

instalații 

industriale 

17 15 2 0 15 4 3 5 3 

TOTAL 17 15 2 0 15 4 3 5 3 

 

2 elevi nu s-au înscris la examenul de certificare, nivel 3. 

88,24% dintre elevii absolvenți an III profesională au terminat cu certificat de atestare nivel 3  

 

 

REZULTATELE  OBȚINUTE LA BACALAUREAT 

Sesiunile iulie + august 2017 

Nr 

crt 
Clasa 

Total 

absolv 

Inscrisi la 

Bac 

Neinscris 

la bac 

Prezenți 

la toate 

discipl.  
Promovați 

Promovati 

din cei 

prezenți la 

bac % 

6-6.99 7-7.99 8-8.99  9-10 

1 XII A 15 9 6 7 3 42,86% 1 2   

2 XII B 15 13 2 12 5 41.66% 4 1 
  

3 
XII Cm 3 3 0 3 2 66,67% 1 

 
1 

 
XII Cg 5 4 1 4 3 75%  1 2 

  
Total  38 29 9 26 13 50% 7 5 1 

 

 
Observatii 
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 În iulie au promovat 8 elevi din 17 înscriși, deci promovabilitate 47, 05%. Restul de 

52,95% au picat la proba E.  1 elev la chimie, 8 elevi la biologie.  

 În august au promovat 5 elevi din 21 înscriși. 3 elevi au fost neprezentați. 5 elevi  

promovați din 18, adică 27,77%.  

Promovabilitate BAC 2016-2017 (iulie+august) 50% ( 13 elevi din 26 prezenți la toate 

disciplinele).  

Din numarul de absolventi, s-au inscris la bac 2016( ambele sesiuni) 68% 

Promovabilitate BAC 2015-2016 (iulie+august) 46,87%  

Din numarul de absolventi, s-au inscris la bac 2015 ( ambele sesiuni) 41% 

 

Total  78 32 46 15 46.87% 

 

Elevi cu bacalaureat din cei absolvenți: 13 elevi din 38 de absolvenți, adică 34,21%.  

MONITORIZARE ABSOLVENTI LICEU – ZI (colectare date sept 2017) 

Nume prenume 
Medi
e Bac 

POSTLIC Ce 
? Unde ? 

Seral 
pentru 
scoala 

profesional
a 

LUCREAZA   
(da/nu/unde/in ce 

meserie daca e posibil 

STUDENT  
(UNIV, 

FACULTATEA, 
la ce 

specializare) 

Urmeaza 
ALTE 

CURSURI  
(unde) Ex.  

Observatii 
(plecat din 

tara...) 

Cihodaru C.C.Sergiu      

ospatar,Mistique,Poiana 

Brasov       

Constandin Ioan 
Marcu  -            

Simon I. Aurel  5,56 CTERR         

Sirbu   I. Marta Paula   CTERR         

Sirbu  I. Naomi  Persida   CTERR 

Ajutor de ospatar,City 

Orizont       

Toma A. Lucian-Andrei  -   nu lucreaza       

Turtoi  Kiss  C. Robert     ajutor de ospatar       

Colceriu A Alexandru  5,30 CTERR         

Contoman G. George   -    nu lucreaza       

Enea V.  Alexandru 6,01     

Fac. Stiinta si 

ingineria 

materialelor-     

Ostrovan  Tatiana 7,80     

Fac. De 

Silvicultură și 

exploatări 

forestiere-     

Petrea Ghe. Ionut  -            

Sima M. Claudiu             

Sisianu N. Sergiu 7,35           

Tabusca C. Gabriel  -            

Ardelean M. Vlad   -    

angajat Electroprecizia 

Săcele       

Diaconu V. Ionut-
Bogdan  -    angajat Firma Continental       

Filip-Lautar C. Rares  -  CTERR 

muncitor, fabrica de 

mobilă Divanissimi       

Gruianu L. A. Robert  7,31   

angajat firmă IT - 

Pentalog       
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Laslo D.P. Eduard-
Iulian 6,93     

 Fac. - 

Inginerie 

electrică și 

știința 

calculatoarelo

r     

Muntean D. Diana 6,71   

lucrător comercial, 

Kaufland       

Muntean D. Silvia 6,01   

lucrător comercial, 

Kaufland       

Nicolae  Bogdan  -    

angajat, firma IMSAT 

Grup (electrice)       

Niesder T. Raul -   angajat, firma BILKA       

Nita C.C. Claudiu  nepr           

Podaru F.V. Paul  -    

lucrător comercial, SC 

World press, magazin 

Hello, gara       

Podgoreanu L. Lidia   -   șomeră       

Salahoru F.Florin   -   angajat, firma BILKA       

Savu L Luciean-Ionuț  -          

ajutor bucătar 

restaurant în 

Gibraltar 

Zaharie Adelin 6,83     

Facultatea de 

Electronică și 

telecomunicaț

ii Timișoara     

Konya L. Noemi 8,55     

 Fac. De 

Inginerie 

electrică și 

stiinta 

calculatoarelo

r, Specializare 

Robotica     

Laszlo Gy. Ildiko  -            

Popa  F. Andreea 6,93 

Postliceală-

asistentă 

medicală         

Anton A Christian  -         

Elveția, 

lucrează 

Benczedi L. Diana 7,30   Somaj   

Scoală de 

arte   

Guriev A. Ovidiu  5,63         

Germania, 

lucrează 

Opra I.I. Maria Doris 6,06     

 Fac. De 

Sociologie și 

Comunicare, 

Specializare: 

Resurse 

umane     

Sava e. Vladut Emil 7,61     

 Fac. De 

Matematică și 

Informatică,      

 

MONITORIZARE ELEVI SCOALA PROFESIONALĂ 

CAZACU S. ALEXANDRU 
MARIAN   75 BINE   

seral CTERR 
electromecanic ELMAS 

FARTADE FABIAN ANDREI   98 EXCELENT   
seral CTERR 

  

FLOREA P.ANDREEA FLORINA   90 FB   
seral CTERR 

  

HUBBES G. ANAMARIA   90 FB   
seral CTERR 

electromecanic ELMAS 
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IAKAB M. SZABOLCS ADRIAN   95 EXCELENT   
seral CTERR 

electromecanic ELMAS 

KOLCZA I. IOSIF CATALIN   90 FB   
seral CTERR 

electromecanic ELMAS 

LUKACS A. RIKHARD   99 EXCELENT   
seral CTERR 

electromecanic ELMAS 

MATE D. ROBERT   98,33 EXCELENT   
seral CTERR 

  

RUJA G. DUMITRU NICOLAE   70 SATISF   
seral CTERR 

electrician 
CONTINENTAL 

SEITAN A. ALEXANDRU   60 SATISF   
seral CTERR 

electromecanic ELMAS 

VOICU -VULCANEAN I. IONUT    70 SATISF   
seral CTERR 

 
BUDRIGA  LOREDANA             

CHIRITA SERGIU 
LAURENTIU             

GLAJAR COSTEL   75 BINE       

GRANCEA  NATASA   75 BINE       

IOVITA DOINA NELY   75 BINE   
seral CTERR 

  

RADUTA  C.ELENA DANIELA   75 BINE       

 

Din 17 absolventi, 15 au atestatul professional, 7 sunt angajati din care 6 la compania unde 

au facut instruirea practica. 12 elevi urmează cursurile de liceu seral. 
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În săptămâna „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” 
 

1. Obiectivele urmărite: 
 

 promovarea invatamantului profesional şi tehnic


 implicarea elevilor in propunerea si organizarea unor activităţi extraşcolare;


 crearea la elevi a unei atitudini de responsabilizare


 realizarea unei bune cunoaşteri intre elevi şi cadrele didactice in situaţii


 educative diferite faţă de cele de la clasă;


 Aplicarea in practica a noţiunilor de educaţie ecologica invatate in şcoala,



 Cultivarea sentimentului de mandrie patriotica


 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de


 poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice.


 consolidarea comportamentului moral - religios


 dezvoltarea fizica armonioasa a tuturor elevilor


 crearea unei noi atitudini faţă de şcoală şi faţă de valorile acesteia;

2. Tipul de activităţi derulate:Orientare şcolară şi profesională, ştiinţifice, culturale, artistice, 

sportive, cetăţeniedemocratică, divertisment, voluntariat. 
 
3. Resursele implicate: toti profesorii si toți elevii 
 
4. Locaţii 
 

• Colegiul Tehnic Remus Răduleț 
 
• Parcuri 
 
• Muzee 
 
• Universitate 
 
• Laboratoare 
 
• Teren de sport 
 

5. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
 

- elevilor: fişe de prezenţă pe activitate şi fişe de prezenţă individuale ale elevilor la activităţi; 
 
- cadrelor didactice: procese verbale de coordonare sau de participare la activităţi, a 
 

calităţii activităţilor: fotografii, CD-uri, DVD-uri, desene, prezentări etc. 
 

6.Rezultate inregistrate: 
 

a. Procese-verbale de desfăşurare a activităţilor, 
 
b. Protocoale de colaborare cu diferiţi parteneri, 
 
c. Pliante de promovare a ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2015- 2016 
 
d. DVD-uri cu diferite aspecte de la activităţi; 
 
e. Desene; 
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f. Prezentări ppt;  

g. Materiale scrise; 

 

Puncte tari: 
 

Activitățile 
 

- au promovat imaginea şcolii şi oferta educaţională pentru anul şcolar 2015-2016, 
 

contribuind la realizarea in totalitate a planului de şcolarizare; 
 

- activitatile au fost diverse, au ţinut cont de dorinţele elevilor, părinţilor, profesorilor; 
 
- au oferit profesorilor ocazia de a aborda teme interdisciplinare; 
 
- elevii au avut ocazia sa lucreze impreună cu colegi din alte clase, scoli, etc; 
 
- posibilitatea participării din timpul programului de şcoală voluntariat, ecologizare, deplasări in 

afara şcolii la diverse obiective; 
 
- toate activităţile derulate au implicat dezvoltarea simţului civic, a responsabilităţii, a 

capacităţilor de comunicare. 

 

2.2.5. Consilierea şi orientarea vocaţională 
 

Se desfăşoară de către diriginţii claselor şi profesorul de consiliere pe baza temelor 

planificate în cadrul orelor de dirigenţie sau orientare,cu participarea frecventă a 

psihologului şcolar. Există un cabinet de asistenţă psiho-pedagogică a elevilor. Toate 

cadrele didactice au urmat un curs de consiliere şi orientare organizat de CCD. 
 

Prezentarea ofertei educaţionale a şcolii pentru părinţii şi elevii claselor a VIII-a la toate 
 

şcolile din oraş menţine viu interesul comunităţii spre această ofertă. 
 

Acţiunile organizate în parteneriat cu CJRAE, agenţii economici sau instituţiile de învăţământ 

superior sunt sporadice. Slaba valorificare a parteneriatelor existente. Implicarea redusă a 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în orientarea profesională. Insuficienta prezentare de 

către cadrele didactice a finalităţii unor calificări; elevii şi părinţii nu cunosc suficient 

oportunităţile şi abilităţile oferite prin calificările realizate în şcoală. 

 

 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ŞCOLARE SI EXTRAȘCOLARE 
 

Activitatea educativă, şcolară şi extraşcolară desfăşurată a urmărit in principal creşterea 

calităţii actului educativ, stimularea iniţiativelor membrilor colectivului, ale elevilor,întărirea 

formelor de colaborare cu elevii, profesorii, inspectoratul şcolar , părinţii şi partenerii sociali. 

Activitatea Comisiei diriginţilor in anul şcolar 2014-2015 a avut drept obiectiv indrumarea şi 

coordonarea elevilor in activităţile educative, şcolare şi extraşcolare. 
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Toţi diriginții si-au intocmit, de la inceputul anului şcolar, planificarea orei de consiliere 

conform noilor norme. S-au folosit modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 

Portofoliile diriginţilor conţin informaţii relevante referitoare la organizarea clasei şi 

informaţiinprecum profesorii clasei, responsabilitatile elevilor, fisele psihopedagogice ale 

elevilor, componenţacomitetului de părinţi al clasei, caracterizarea psihopedagogică a 

clasei, planificarea lucrărilor semestriale scrise, orarul clasei etc. Diriginţii au ţinut legătură 

cu părinţii, consiliul clasei, conducerea şcolii şi consilierul şcolar. Diriginții au participat la 

lectoratele cu părinţii. 
 

Dirigintii au completat o serie de documente şcolare, au participat la 

desfăşurarea activităţilor 
 

educative şcolare şi extraşcolare planificate în anul şcolar 2014-2015 
 

Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, 

a comportamentului decent, respectului reciproc, a toleranţei faţă de ceilalţi. 
 

OBIECTIVE 
 

 Implicarea elevilor in proiecte de anvergură, de autocunoaştere si relaţionare.


 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi 

schimburi de experienţă.


 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar 

al elevilor, in vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note 

scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.


 Atragerea comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor in activităţi şi programe 

de socializare şiculturalizare.


 Implicarea consiliului elevilor in rezolvarea problemelor specifice tinerilor.


 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia.
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2.3. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
   

•Rezultate foarte bune obtinute de elevi la  •Lipsa unor materiale didactice actuale de 

olimpiada interdisciplinară tehnică faza  specialitate; 

judeţeană şi naţională si la concursurile  •Rezultate sub nivel potenţial la examenul 

extrascolare.  de bacalaureat; 

•Promovabilitate 100% în urma susţinerii  •Surse de finanţare puţine; 

examenelor de certificare a competenţelor  • Recompensele pentru activităţi de excepţie 
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Profesionale la postliceala; 
 

•Pregătirea de specialitate şi metodică foarte 

bună a cadrelor didactice, care sunt înscrise 
 

şi la cursuri postuniversitare; 
 

•Participarea cadrelor didactice la 

simpozioane şi sesiuni de comunicări 

naţionale şi internaţionale; 
 

•Foarte puţine cazuri de abandon şcolar; 
 

•Foarte putine cazuri de violenta in mediul 

scolar; 
 

•Rezultate foarte bune în 

activitatea extraşcolară; 
 

• Implicarea cadrelor didactice in elaborarea 

de materiale didactice auxiliare, articole s.a. 
 

• Interesul cadrelor didactice pentru continua 

perfecţionare şi implicarea acestora in noile 

curricule şi metode de invăţămant 
 
• Flexibilitate in stabilirea schemelor orare 
 
• Cooptarea profesorilor scolii ca metodisti, 

rezultat al experienţei profesionale a 
 

acestora 
 

• Participarea profesorilor in calitate de 

cursanţi la cursurile de formare la nivel 

local, naţional şi european. 
 
• Management bun in contextul situatiilor 
 

economice si sociale imprevizibile. 
 

•Participarea scolii in proiecte ERASMUS + . 
 

•Participarea la proiecte internationale 

de mobilitate LdV; 
 

•Baza materiala adecvata desfasurarii 

optime a procesului instructiv-educativ; 

 

 

sunt puţin stimulative, şcoala neavand 

resursele financiare disponibile necesare 
 

•Neimplicarea corespunzătoare a părinţilor 

in educarea propriilor copii 
 

•Procentul mare de elevi cu note intre 5-6.99 
 

•Numărul mare de absenţe nemotivate 
 

•Posibilitati financiare reduse ale agentilor 

economici de sprijinire a unitați scolare; 
 

•rigiditate şi rezistenţa la introducerea 

metodelor moderne de educaţie a unor 

cadre didactice; 
 

•experienţă redusă a cadrelor didactice în 

elaborarea şi implementarea de proiecte 

internaţionale de educaţie şi formare ( 5% 

din personal are experienţă în proiecte-

sursa: sondajul personalului didactic); 
 

•venituri extrabugetare reduse raportate 

la nevoile şcolii ( Sursa: compartimentul 

contabilitate); 
 

•limitarea ofertei de servicii numai la 

educaţia iniţială – neavând autorizări pentru 

formarea adulţilor ( 0% servicii de formare a 

adulţilor); 
 

•lipsa de motivaţie în implicarea unor agenţi 

economici şi a unor instituţii locale în 

pregătirea unor viitori tehnicieni 
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•Dezvoltarea unui invatamant incluziv   

pentru integrarea elevilor cu CES si ramaneri   

in urma la invatatura;   

•Interesul agenţilor economici pentru   

specializarile in care organizatia scolarizeaza;   

• Posibilităţi de autofinanţare prin   

inchirierea spaţiilor disponibile sau activităţi   

de formare a adulţilor 
- Dezvoltarea învățământului profesional dual   

   
OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

   

•Nevoia de calificare crescanda in domeniile  •Starea economică şi socială modestă a 

electric, etc;  majorităţii familiilor din care provin elevii 

•Sprijin din partea Consiliului Local;  determină o slabă preocupare pentru 

•Parteneriate cu comunitatea locală;  progresul şcolar şi pentru nevoile de 

•Reintroducerea invăţămantului profesional  dezvoltare ale elevilor. 

• Politica de finanţare pe bază de programe a  • Prejudecăţile familiilor privind 

Uniunii Europene  oportunităţile reale de angajare a 

• Parteneriate cu Politia, Direcţia de  absolvenţilor, alegerea meseriei după criterii 

Sanatate Publica s.a.  subiective şi / sau sentimentale 

• Interesul agenţilor economici pentru  • Nivelul de trai scăzut determină elevii 

colaborare  ciclului superior sa abandoneze şcoala 

• Acces informaţional  pentru a se incadra si a sprijini material 

•interesul instituţiilor de învăţământ  familia; 

superior în colaborarea cu unitatea şcolară  • Scaderea populaţiei şcolare; 

pentru continuarea educaţiei absolvenţilor a  • Interesul scazul al absolvenţilor de 

crescut în ultimii 3 ani  invatamant superior de a urma o cariera 

• Experiența și disponibilitatea daccesării de  didactica in invatamantul preuniversitar 

programe de finanţare accesibile şcolii în  •Interes redus al părinţilor faţă de viaţa şcolii 

domeniul educaţiei şi formării profesionale  •Migraţia profesională a părinţilor pe piaţa 

•deschidere pentru cooperare în educaţie  europeană cu impact asupra abandonului 

din partea comunităţii locale ;  şcolar; 

•oferta de cursuri de formare a cadrelor  • Lipsa unei culturi a parteneriatului 
   

 40 
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PLANUL DE ACȚIUNE A ȘCOLII - COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEȚ”, BRAȘOV 
 

 

didactice a crescut în ultimii 2 ani- 

sursa: oferta CCD/ instituţii de 

învăţământ superior); 

 

 

instituţional în societate 
 

•Lipsa unui cadru de reglementare favorabil 

cooperării între şcoală şi agenţii economici 

pentru derularea activităţilor de practică 

productivă. 
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2.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

Din analiza SWOT se constata ca unitatea noastra are numeroase puncte tari 

legate de pregatirea profesionala a cadrelor didactice, dotarea școlii cu echipamente, 

iar oportunitatile oferite de Legea Educaţiei Naţionale pot contribui cu succes la 

dezvoltarea colegiului nostru. 
 

Conştientizarea punctelor slabe ne permite ca, în etapa următoare, să găsim 

soluţii de înlăturare a acestora şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ. 
 

Elemente constatate Manifestări 

Absenteismul la ore 
conduce la repetenție și 
abandon școlar în special 
la ciclul superior al liceului 
și la școală profesională 

- Se constată o creștere a absenteismului la ore, chiar și la disciplinele 
la care se susține examenul de bacalaureat;  

- Din analiza situației referitoare la admiterea în liceu pe ultimii 3 ani, 
reiese faptul ca un procent de peste 60% dintre elevi nu au promovat 
examenul de evaluare națională, ceea ce indică nivelul de pregătire 
scăzut ceea ce necesită recuperarea în timpul liceului a lacunelor din 
gimnaziu;  

- Slaba participare la programul de meditație si consultație organizat în 
școală, creează dificultăți în recuperarea materiilor pentru elevilor 
rămași în urmă la învățătură;   

- Pregătirea suplimentară a elevilor este un proces laborios, nu toți 
sunt capabili să promoveze examenul de bacalaureat  dar pot să 
finalizeze studiile, să promoveze examenul de certificare a 
competențelor, crescând șansele de angajare în domeniu. 

Numărul mare de corigenți 
la nivel liceal  

-  -Nivelul scăzut de pregătire al elevilor la început de ciclu școlar 
influențează pregătirea ulterioară 

-Se constată că un procent de 60% dintre elevii claselor de liceu  sunt 
corigenți . 

- Se constată un număr mic de activități privind conștientizarea 
părinților a importanței învățării. 

Insuficienta corelare a 
orelor de consiliere și 
orientare profesională cu 
nevoile  elevilor 

 

- Se constată că trebuie acordată o atenție mai mare a activităților de 
orientare școlară pentru elevi, pe niveluri de pregătire (începând cu 
clasa a IX-a) pentru a face o alegere conștientă în concordanță cu 
abilitățile și nevoile de pregătire la sfârșit de ciclu. 

- Trebuie implicați agenții economici în activități de consiliere și 
orientare școlară. 
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OBIECTIVE ȘI ȚINTE LA NIVELUL CTERR – correlate cu obiectivele și țintele 
la nivel regional ( table pagina 17) 
 

Prioritatea 1 
Corelarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”cu nevoile de 
calificare 

Obiectiv 1.1 
Identificarea nevoilor de calificare și adaptarea lor 
la serviciile oferite de școală 

Ţinta 1.1. 
Obţinerea informaţiilor actualizate privind nevoile 
de calificare, prin dezvoltarea învățământului 
profesional dual – cel puțin două solicitări semnate 
de un agent economic 

Ţinta 1.1.2. 
Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare 
(ptr. domenii de pregatire şi calificari)- realizarea a 
cel putin 2 CDL-uri in colaborare cu agentii 
economici pentru clasa IX a de scoala profesională 

Prioritatea 2 
Asigurarea calităţii formării oferite de Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” 

Obiectiv 2.1. 
Aplicarea principiilor de asigurarea calităţii 

Ţinta 2.1. 
Obtinerea unei formari de calitate pentru cadre 
didactice şi elevi pentru cresterea interesului 
partenerilor educationali – dezvoltarea de 
parteneriate si colaborari cu cel putin trei agenti noi 

Obiectiv 2.2. 
Motivarea participării elevilor la programe de 
pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie 
formală şi non-formală. 

Ţinta 2.2. 
Creşterea competenţelor profesionale ale elevilor, 
prin creșterea cu 5% procentului de elevi care 
participă la concursuri școlare 

PRIORITATEA 3: 
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectiv 3.1. 
Îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor şi facilitarea accesului la educaţie 

Ţinta 3.1.1. 
Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de 
orientare şi consiliere profesională 

Ţinta 3.1.2. 
Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere 

PRIORITATEA 4: 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 

Obiectiv 4.1: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

Ţinta 4.1:  
Modernizarea infrastructurii, dotarea cu 
echipamente de instruire conform standardelor de 
pregătire profesională  

PRIORITATEA 5: 
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resursei umane şi creşterea calităţii 
învățării 

Obiectiv 5.1: 
Dezvoltarea competenţelor metodice şi de 
specialitate ale personalului şcolii 

Ţinta 5.1: 
Minim 50% dintre cadrele didactice din şcoală 
participa la o formă de perfecţionare metodică sau 
de specialitate, în anul şcolar 2016-2017 

PRIORITATEA 6: 
Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social 

OBIECTIV 6.1: 
Realizarea unor parteneriate eficiente care să 
răspundă nevoilor de dezvoltare instituţională şi de 
formare profesională. 

TINTA 6.1.1: 
Creşterea reprezentativităţii şi implicării partenerilor 
sociali în Consiliul de Administraţie al şcolii, 
dezvoltarea relaţiilor existente şi atragerea de noi 
parteneri – Cooptarea agentilor economici in CA ( 3 
reprezentanți) 
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PRIORITATEA 7: 
Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de cuprindere in educatie 

Obiectiv 7.1: 
Dezvoltarea motivației elevilor pentru studiu cu 
scopul creșterii ratei de promovare a 
bacalaureatului. 

Ţinta 7.1.1: 
 Consiliere și orientare și pentru ridicarea nivelului 
de motivare și de înțelegere a importanței învățării 
pe durata ciclului liceal. 

Ţinta 7.1.2: 
Creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu un 
procent de 5% a absolvenților din Colegiul Tehnic 
Energetic ”Remus Răduleț” prin activități de sprijin 
și remediale desfășurate pe parcursul ciclului liceal. 
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Capitolul 3 Planul operaţional 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic ”Remus 

Răduleț”cu nevoile de calificare 

Obiectiv 1.1: Identificarea nevoilor de calificare și adaptarea lor la serviciile oferite de școală 

Tinta 1.1.1.: Obţinerea informaţiilor actualizate privind nevoile de calificare, prin dezvoltarea 

învățământului profesional dual – cel puțin două solicitări semnate de un agent economic 

Tinta 1.1.2: Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare (ptr. domenii de pregatire şi calificari)- 

realizarea a cel putin 2 CDL-uri in colaborare cu agentii economici pentru clasa IX a de scoala 

profesională 

Context: În condiţiile în care piaţa muncii este într-o continuă schimbare, se impune o analiza 
permanentă a evoluţiei calificărilor. Școala este interesată să fie la curent cu nevoile pieţei muncii, pentru 
a fi pregătită să răspundă nevoilor de formare ale agenților economici atât prin liceu cât și prin școala 
profesională. 
În prezent, în şcoală există mijloace de cuantificare a urmăririi inserţiei absolvenţilor ,dar este necesară 
dezvoltarea unui sistem de actualizare a datelor privind evoluţia pieţei muncii, în colaborare cu AJOFM, 
CLDPS si agenţii economici din zonă. Pentru a-şi îndeplini misiunea, şcoala trebuie să fie capabilă în orice 
moment să răspundă fluctuaţiilor pieţei. 
Analiza efectuată în PLAI pentru 2013-2020 evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru 
calificări/specializări în domeniul electric, electromecanic 

Acţiuni 
Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabil Parteneri 

1. Investigarea nevoilor pe piaţa 
muncii pentru fundamentarea şi 

întocmirea  proiectului planului de 
şcolarizare pentru 2017-2018 

 
Colectarea de 
date privind 
cererea de forţă 
de muncă pe plan 
local 
 
 
 
 
Raport cu 
informaţii 
actualizate 
privind cererile 
de forță de 
muncă 

 
februarie 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
aprilie2017 
 

Comisia pentru 
monitorizare 
absolventi 
Responsabil 
arie curriculară 
tehnologii 
Comisia 
promovare 
imaginii scolii 
Director, 
Director adj, 
 

Partenerii economici şi 
sociali 
AJOFM, CLDPS, 
ISJ,INSSE  

2. Investigări în rândul agenţilor 
economici pentru invatamantul 
profesional DUAL 
 

Solicitari de 
scolarizare de la 
agentii economici 
– cel putin 2 
Raport privind 
solicitarile 

sem I – ian-
februarie 
2017 
sem II – 
iunie-iulie 
2017 
 

Directori, 
Responsabil 
comisie 
Tehnologii 
Instructori 
practică 

Agenţii economici 
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3. Investigarea opţiunilor elevilor 
din clasa a X-a pentru continuarea 
studiilor în ciclul superior sau stagii 
de practică, în vederea proiectării 
planului de şcolarizare pentru anul  
2017-2018 

 
 
 
Tabele opţiuni pe 
clase 
 

 
martie 2017 
 
 
 

Director, 
Diriginţii 
claselor a X  
 

Elevi, părinţi, agenţii 
economici parteneri  

4. Monitorizarea viitorilor 
absolvenţi –clasele a XII a, a XIII a, 
şcoala postliceală din anul şcolar 

curent 
 

Aplicarea unui 
chestionar 
privind intenţia 
de parcurs 
profesional 
 
 
 
 
Statistică 
centralizată a 
chestionarelor 
 

decembrie  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
ianuarie 
2017 

Comisie de 
inserţie 
profesională 
Comisie CEAC, 
 postliceal, 
secretariat 
Comisie CEAC, 
 Diriginţii 
claselor 
implicate 

Elevi 

5. Monitorizarea inserţiei 
profesionale a absolvenţilor  

Aplicarea unui 
chestionar 
privind parcursul 
profesional la 
finele anului 
şcolar 
 

Iunie-iulie 
2017 

Comisie de 
monitorizae a 
absolventilor 
Comisie CEAC, 
 Dirigintii 
claselor a 
XII,XIII 
postliceal, 
secretariat 

Elevi 

6.Aplicarea riguroasa a 
standardelor de pregătire 

profesionala şi a standardelor 
ARACIP 

Fişă de 
monitorizare 

pentru fiecare 
cadru didactic / 
de 2 ori pe an 

Conform 
graficului de 
monitorizare 

Conducerea 
scolii 

Comisia CEAC 
Cadre didactice 
Cadre didactice 
de specialitate 

Observatorii de 
calitate 

 
 
 

7. Adaptarea curriculumului în 
dezvoltare locală (clase de liceu IX-
XII si scoala profesionala) la 
cerinţelor specifice ale 
angajatorilor şi comunităţii locale 

CDL avizat de ISJ 
 

Septembrie 
2016 

 
 

Conducerea 
şcolii 

Comisia pentru 
curriculum 

Responsabilii 
ariilor 

curriculare 

 
Agenţi economici 

parteneri 
Părinţi 

Diriginţi 
 

 
8.  Stabilirea CDŞ pentru anul 

şcolar 2017-2018 pe baza 
opţiunilor elevilor şi părinţilor 

 
CDŞ-uri pentru 
clasele  I-IV, VI-

VIII 
 
 

 
Mai 2017 

 

 
Conducerea 

şcolii 
Comisia pt. 
curriculum 

Diriginti 
 

 
Conducerea şcolii, 

părinţi, elevi 

 
9. Colaborarea interdisciplinară 

între ariile curriculare participarea 
la simpozioane, proiecte 

educaţionale 

 
Competenţe 

specifice 
economiei de 

piaţă 

Permanent 

Responsabilii 
ariilor 

curriculare 
CEAC 

Agenti economici 

Resurse: umane :implicarea factorilor de decizie şi cadrelor didactice pentru îndeplinirea rezultatelor 
aşteptate 
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Resurse materiale: folosirea resurselor IT ale şcolii, fonduri destinate materialelor consumabile din 
bugetul alocat unităţii 

 

Prioritatea 2 : Asigurarea calităţii formării oferite de Colegiul Tehnic Energetic ”Remus 
Răduleț” 

Obiectiv 2. 1: Aplicarea principiilor de asigurarea calităţii 

Tinta 2. 1.1: Obtinerea unei formari de calitate pentru cadre didactice şi elevi pentru 

cresterea interesului partenerilor educationali – dezvoltarea de parteneriate si colaborari 

cu cel putin trei agenti noi 
 

Context: 
Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie implică aplicarea şi implementarea procedurilor de 
asigurare a calităţii în întreaga activitate a unităţii şcolare 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen  Responsabil Parteneri 

1. Întocmirea şi 
diseminarea rapoartelor 
de autoevaluare internă a 
calităţii pentru anul şcolar 
2016-2017 

Validarea RAEI 
Postarea Raportului 
în formă electronică 

Octombrie 
2017 
Noiembrie 
2017 
 

Director 
Membri  CA  
Responsabil 
CEAC 

ARACIP 
CNDIPT 
 

2. Proiectarea planului de 
îmbunătăţire a calităţii 

Plan de îmbunătăţire 
 

Octombrie 
2017 
 

Responsabil 
CEAC,Director 

 

3. Elaborarea planului 
operaţional al CEAC  
 

Programul de 
activităţi CEAC 
 

Noiembrie 
2017 
 

Comisia pentru 
evaluarea si  
asigurarea 
calităţii (CEAC) 

Conducerea şcolii 
 

Întocmirea fişei de 
observare a lecţiilor 

Octombrie 
2017 

Responsabil 
CEAC,Director 

Cadre didactice 

4. Proiectarea graficelor 
de asistenţe la nivelul 
fiecărei comisii metodice 
pentru monitorizarea 
principiului 5 al calităţii 
 

Grafic de asistenţe/ 
minim o asistenţă pe 
semestru /cadru 
didactic 
 
Comunicarea acestor 
grafice în cadrul 
catedrelor 

Noiembrie  
2017 
 
 
 

 Comisia CEAC 
 
 
 
 
Responsabil 
CEAC 

Conducerea şcolii 
Responsabili comisii 
metodice 
 

5.Întocmirea periodică a 
unor rapoarte parţiale de 
autoevaluare a calităţii, 
pentru evidenţierea şi 
remedierea punctelor 
slabe 
 

Rapoarte 
intermediare 
 
 
Întâlniri semestriale 
cu reprezentanţii 
elevilor-diseminarea 
informaţiilor 

Conform 
graficului 
asistenţelor 
 
Iunie 2017 
Septembrie 
2017 
 

 Conducerea şcolii 
Responsabili comisii 
metodice 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 

6. Identificarea nevoilor și 
a gradului de satisfacție 
față de școală a elevilor și 
cadrelor didactice 

Chestionare aplicate 
şi interpretate 

Iulie 2017 
 

CEAC 
Conducerea 
şcolii 
Consilier 
educativ 

Conducerea şcolii 
Diriginţi 
Învăţători 
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7. Consultarea şi 
informarea părinţilor 
privind procesul educativ, 
rezultatele şcolare 

Lectorate  tematice 
cu părinţii / cel puţin 
câte unul pe 
semestru la nivel de 
fiecare clasă 
 
Aplicarea de 
chestionare 
părinţilor privind 
rezultatele şcolare, 
nivelul de satisfacţie 
Interpretarea 
chestionarelor şi 
diseminarea acestora 
in CP, la şedinţele cu 
părinţii 

Semestrul I 
Semestrul II 
 
 
 
 
 
 
Februarie 
2017 
Iulie 2017 
 
 
 

Diriginţii 
 
 
 
 
 

Comitetul de părinți 

8.Identificarea nevoilor de 
formare a agenţilor 
economici Consultarea 
agenţilor economici 

Chestionare aplicate 
agenţilor economici 

Martie-
aprilie 2017 
Iulie 2017 

  

Obiectiv 2.2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, 
educaţie formală şi non-formală. 
 

Ţinta 2.2. Creşterea competenţelor profesionale ale elevilor, prin creșterea cu 5% procentului de 
elevi care participă la concursuri școlare 

Context :Creşterea calităţii formării tinerilor cu competente profesionale şi sociale, la nivelul 
standardelor europene, in concordanţă cu evoluţia pieţei muncii, respectând principiul egalităţii 
şanselor. 
 

Acţiuni Rezultat aşteptate Termen  Responsabil Parteneri 

1. Derularea unui program 
unitar de pregătire 
suplimentară a elevilor din 
clasele terminale a VIII a şi 
a XII/ XIII a, în vederea 
cresterii procentului de 
promovabilitate la 
examenele nationale; 

Participarea a 75% 
dintre elevii claselor 
terminale la 
pregătirea 
suplimentară 
conform graficului 
stabilit şi afişat; 
Participarea a 100% 
dintre elevii claselor 
terminale la 
simulările organizate 
în şcoală; 

Permanent 
 
 

 
Conform 
graficului pe 
discipline 

Director  
Director adjunct 
Responsabili arii 

curriculare  

Comisiile metodice 
 

Cadrele didactice care 
predau la clasele 

terminale 

2. Organizarea 
programelor şi activităţilor 
de pregătire pentru 
performanţă 

Antrenarea elevilor- 
cel puţin 2-3 
elevi/clasă- în 
activităţile de 
pregătire 
suplimentară pentru 
Olimpiade şi 
concursuri şcolare; 

Permanent 
 

Director adjunct 
Comisia de 
organizare a 
concursurilor şi 
olimpiadelor 
şcolare 
 

Cadrele didactice 
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3. Organizarea unor 
evenimente de 
promovare, evidenţiere şi 
recompensare a elevilor şi 
cadrelor didactice cu 
performanţe deosebite. 

Realizarea unei baze 
de date cu elevii cu 
performanţe 
deosebite şi a 
profesorilor care i-au 
pregătit; 

Iunie/iulie 
2017 

Director adjunct 
Comisia de 
organizare a 
concursurilor şi 
olimpiadelor 
şcolare 

Cadrele didactice 
Diriginţi  

Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile ( hârtie xerox) din bugetul alocat unităţii, 
autofinanţare 

 
Prioritatea 3. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

 

Obiectiv 3.1 Îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor şi facilitarea accesului la 

educaţie 

Tinta 3.1.1 Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională 

Ţinta 3.1.2 Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere 

Context: 
Dinamica sistemului de învăţământ şi a pieţei muncii impune o extindere a metodelor de informare şi 
de consiliere profesională, atât a elevilor cât şi a părinţilor. O consiliere şi orientare eficiente nu sunt 
posibile fără o investigare a nevoilor şi potenţialului fiecărui elev. Ca urmare, profesorii şcolii noastre s-
au perfecţionat şi se perfecţionează urmând cursuri de consiliere şi orientare profesională. Urmarea 
acestora o reprezintă posibilităţile moderne de investigare a opţiunilor elevilor şi orientarea acestora în 
concordanţă cu evolutia societăţii şi a propriilor nevoi. 

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil 
Parteneri 

1. Proiectarea si 
implementarea unui 
calendar pentru 
informarea elevilor 
privind perspectivele 
profesionale,de 
angajare oferite prin 
oferta educaţională a 
şcolii şi consilierea lor 
în carieră 

Programe de 
activităţi pentru 
clasele terminale 
 

permanent 
 
 
 
 

Consilier 
educativ 
Conducerea 
şcolii 
Responsabili 
arii curriculare 
Diriginții 
claselor 
terminale 

Elevi, părinţi, profesori 

gimnaziu,agenţi economici 

parteneri 

 Actualizarea 
secţiunii speciale pe 
site şcolii dedicat 
perspectivelor 
profesionale şi de 
angajare 

permanent 
 

Informatician Elevi, părinţi, profesori 

gimnaziu,agenţi economici 

parteneri 

2. Proiectarea si 
implementarea unei 
metodologii unitare de 
investigare a opţiunilor 
elevilor față de oferta 
educaţională 

Chestionare de 
interese şi discuţii 
 

Ianuarie-
aprilie 
2017 
 
 

Conducerea 
şcolii 
Consilierii 
şcolii 
Diriginții 
claselor 
terminale 
 

ISJ, şcoli generale; profesori 
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3. Organizarea de 
evenimente cu 
implicarea partenerilor 
sociali pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale 
 

 
Târgul liceelor ,  
Ziua porţilor 
deschise 
 
 

Aprilie 
2017 
Permanent 

Comisia pentru 
promovarea 
imaginii şcolii 
Consilierii 
şcolii  
Consilier 
educativ 
Diriginţii,  

CCD, ISJ, AJOFM;Conducerea 

şcolii 

 

`4. Stabilirea unui 
program permanent de 
consiliere şi orientare 
profesională cu 
psihologul şcolii  

Teste de 
autocunoastere, 
teste de aptitudini, 
CV, scrisori de 
intenţie 
 
 

 
Permanent  
 

Consilier 
Educativ, 
psiholog,  
comisia de 
specialitate 

 

Agenţi economici 

 

5. Elaborarea în 
colaborare cu agenţii 
economici parteneri a 
unor materiale 
informative referitoare 
la calificările de pe 
piaţa muncii din Braşov 

Materiale 
informative 
Modele CV, scrisori 
de intenţie 

Permanent 
 
 
 

Responsabil 
aria curriculară 
tehnologii 

Conducerea şcolii 
Agenţi economici parteneri, 

Agenţi economici potenţiali 

parteneri 

6. Înregistrări privind 

evoluţia ulterioară a 

elevilor –continuare 

studii, angajări 

Situaţia 

absolvenţilor 

Tabele monitorizare 

absolvenți 

octombrie 
2017 

Comisia de 
monitorizare a 
absolvenților 

 

Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile( hârtie xerox) din bugetul alocat unităţii 

 

Prioritatea 4: Modernizarea bazei materiale 

Obiectiv 4.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

Tinta 4.1. Modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente de instruire conform 

standardelor de pregătire profesională -  

Context:  
Un învăţământ de calitate şi eficient, un învăţământ  centrat pe elev şi orientat spre formarea 
competenţelor profesionale în deplină concordanţă cu standardele profesionale determină utilizarea 
de echipamente adecvate noilor tehnologii. 
În aceste condiţii, şcoala se implică permanent în elaborarea şi implementarea unui program de dotare 
în funcţie de priorităţile şi de nevoile identificate.  
Pe de altă parte, realitatea nevoilor individuale creează necesitatea existenţei cadrului adecvat pentru 
rezolvarea acestora. 
Eficientizarea învăţământului presupune asigurarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţii instructiv-educative (clădiri, spaţii, condiţii igienico-sanitare). 

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Organizarea spaţiilor 
de învăţare în raport cu 
dotările impuse de o 
pregătire profesională 
de calitate 
Identificarea 

 
Achizitia de mobilier 
școlar ergonomic pentru 
minim 3 săli de clasă 
 

 
Permanent 
 
 

 
 
Administratorul 
de patrimoniu  
 
 

 
Conducerea şcolii 
Cadre didactice, CL, ISJ 
Brasov 
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necesităţilor 
 Alegerea celor mai 
avantajoase oferte 
 Achiziţionare de 
mobilier pentru 
cabinete şi laboratoare 

 
 

2. Asigurarea cadrului 
necesar accesului la 
resursele de învăţare 
care răspund 
nevoilor individuale ale 
elevilor şi care sunt 
adecvate unui studiu 
independent 
eficace 

Programe informationale 
dedicate domeniilor  de 
pregatire generala si de 
specialitate 
Achiziţionarea de 

minim 2 laptop-uri si 3 

videoproiectoare 

 
 
 
 
Iulie  2017 

 
Administratorul 
reţelei, 
Profesori 

 
 
 
 
Conducerea şcolii, ISJ 
Brasov 
Agenti economici 

3. Modificarea 

ambientului şcolar în 

concordanţă cu 

sugestiile elevilor şi 

părinţilor 

 Organizarea spaţiului 

pentru a 

corespunde 

desfăşurării unor 

activităţi interactive 

 Ambientul şcolar 

plăcut şi pozitiv va 

ajuta fiecare copil să se 

destindă şi să 

parcurgă procesul 

educaţional în 

linişte  

 
 
 
 
 
Achiziția unei table 

interactive 

Modificări ambientale 

pentru cel puțin 3 săli de 

clasă 

 
 
 
 
 
Iulie  2017 

 
 
 
Administratorul 
de patrimoniu  
 
Administratorul 
reţelei, 
Profesori 

 
 
 
 
 
 
Conducerea şcolii 

4. Asigurarea cadrului 
necesar accesului la 
resursele de învăţare  

Realizarea unui orar 
optimizat, care să ofere 
accesul elevilor la 
laboratoarele 
specializate 

Permanent  Comisia de orar Conducerea școlii 

 

Prioritatea 5. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resursei umane şi creşterea 

calităţii învățării 

Obiectiv 5.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului şcolii 

Tinta 5.1 : Minim 50% dintre cadrele didactice din şcoală participa la o formă de perfecţionare 

metodică sau de specialitate, în anul şcolar 2016-2017 

Context: 
Implementarea criteriilor de performanţă privind asigurarea calităţii impune dezvoltarea 
competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic prin formarea continuă a acestuia.  

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
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1Realizarea analizei de nevoi 
în formare pentru cadrele 
didactice 
  Dezvoltarea de parteneriate 
instituţionale cu furnizorii 
acreditaţi de formare, în 
scopul optimizării activităţilor 
de formare şi dezvoltare 
profesională a cadrelor 
didactice şi didactic auxiliare 

 
 
 
Baza de date a 
formării 
profesionale 
actualizată  
 

Octombrie2017 
 
 

Responsabil 
formare 
profesională 
 

Secretar şef 
Cadre didactice 
 

2. Informarea cadrelor 
didactice cu privire la actele 
normative în vigoare 
referitoare la formarea 
continuă 

Procese verbale 
ale Comisiilor 
metodice 

 
Noiembrie 
2017 

Responsabil 
formare 
profesională 
Responsabili 
comisii 
metodice 

 
Conducerea şcolii 
Cadre didactice 
 

3. Prezentarea cursurilor de 
formare organizate pentru 
cadrele didactice si personalul 
didactic auxiliar 

Cunoașterea 
ofertei de 
formare a CCD 
Braşov,ISJ Braşov, 
Furnizori de 
formare, Univ. 
Transilvania, etc. 
Distribuire de 
materiale de 
prezentare 
 

 
Permanent 
 

  
Conducerea 
şcolii 
Responsabil 
arie 
curriculară 
tehnologii 
 

CCD Braşov 
ISJ Braşov 
Furnizori de formare 
 

4. Acţiuni de colaborare cu 
furnizorii de formare și agenţii 
economici pentru actualizarea 
competenţelor de specialitate 
ale profesorilor, cu accent pe 
noile tehnologii şi schimbări 
organizaţionale (vizite de 
documentare, întâlniri, 
participare la târguri şi 
expoziţii) 
 

Dobândirea sau 
dezvoltarea de 
noi competenţe 
metodice şi de 
specialitate 
pentru minim 15 
profesori 
- 2 actiuni de 
diseminare a 
informaţiilor 
obţinute la 
nivelul catedrei şi 
a unităţii de 
învăţământ  

 
 
 
Permanent 
 
 

 
Conducerea 
şcolii 

Agenţi economici 
parteneri 
Universitatea 
Transilvania 

5. Realizarea de programe 
care să 
permită schimbul de 
experienţă în ţară şi 
în străinătate 
 Parteneriat cu şcolile de 
profil din ţară 
 Utilizarea bazei materiale a 
şcolii 
pentru informare în legătură 
cu proiectele internaţionale 
Realizarea unor proiecte 
viabile 
Consolidarea parteneriatului 
între 

 
 
 
Cel puţin două 
proiecte 
europene în 
derulare 
 
 
Asistarea practicii 
pedagogice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iunie2017 

 
 
 
 
 
Comisia de 
proiecte 
Directiune, 
profesori 

AN , ISJ Brasov, Agenti 
economici 
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învăţământul superior şi 
colegiu în formarea iniţială şi 
continuă pentru cariera 
didactică 
 
Aplicatii pentru proiecte 
Erasmus+ : mobilități VET:  

 
 
20 elevi, 10 
absolvenți și 3 
specialiști VET 
formați în 
străinătate 

Resurse:  Fondul Social European, Fonduri Comisia Europeană pentru Educaţie şi fonduri M.E.N,  
programe europene Erasmus 

 

Prioritatea 6: Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social 

Obiectiv 6.1: Realizarea unor parteneriate eficiente care să răspundă nevoilor de dezvoltare 
instituţională şi de formare profesională. 

Tinta 6.1: Creşterea reprezentativităţii şi implicării partenerilor sociali în Consiliul de Administraţie al 

şcolii, dezvoltarea relaţiilor existente şi atragerea de noi parteneri – Cooptarea agentilor economici in 

CA ( 3 reprezentanți) 

Context:   
Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice, dar nu poate funcţiona şi nu 
se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează. 
Managem entul şcolii trebuie să asigure funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca sistem deschis, aflat în 
relaţie permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea. 

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Participarea reprezentanţilor 
agenţilor economici în Consiliul 
de Administraţie pentru 
domeniile de pregătire: electric, 
electronică şi automatizări, 
energetic 

Convenţii de 
colaborare 
Componenţa 
Consiliului de 
Administraţie 
 

Octombrie 
2017 
 
 

Conducerea 
şcolii 
 
 

Agenţi economici 
 
 

2. Îmbunătăţirea organizării 
examenelor de absolvire privind 
efectivitatea participării 
partenerilor sociali în cadrul 
comisiilor 
 
3. Identificarea de noi parteneri 
şi încheierea de contracte de 
colaborare  
 

Comisii având 
membrii 
activi 
parteneri 
sociali 
 
 
 
Conventii si 
contracte de 
colaborare si 
parteneriat 
 

 
Iunie, anual 
 
 
 
 
Permanent  

Conducerea 
şcolii 
 
 
 
Conducerea 
scolii 
Comisia de 
proiecte 

ISJ  
Partenerii sociali 
 
 
AIMM, AJOFM, Camera de 
Comert, Directia pentru 
Protectia Copilului, Directia 
Judeteana pentru Protectia 
Consumatorului 

 
4. Extinderea parteneriatelor 
internaţionale 
 Informarea cadrelor didactice 
privind proiectele internaţionale 
 Diseminarea experienţei 
cadrelor 
didactice în realizarea proiectelor 
Realizarea de proiecte viabile 
Motivarea cadrelor didactice 
implicate 

 
Continuarea 
actiunii de 
parteneriat în 
1998, 2004 
 
 
 
Proiect  
Erasmus + 
IMPACT 

 
 
Calendar 
proiecte  
 

 
 

 
Dosar proiecte 
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Resurse: Fonduri extrabugetare, Fondul Social European, fonduri Consiliul Local 

 

Prioritatea 7: Asigurarea accesului la ÎPT şi cresterea gradului de cuprindere în educaţie 
 

Obiectiv 7.1: Dezvoltarea motivației elevilor pentru studiu cu scopul creșterii ratei de 
promovare a bacalaureatului. Creșterea participării și promovabilității la examenul de 
Bacalaureat prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate și, implicit, 
creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar prin programe de 
recuperare adecvate nevoilor individuale ale elevilor, prin consiliere şi orientare școlară și 
de carieră, precum și prin activități școlare și extracurriculare având ca scop creșterea 
nivelului de motivare și de implicare în educație a acestora și stimularea accesului la 
învățământul terțiar. 

Tinta 7.1.1: Consiliere și orientare și pentru ridicarea nivelului de motivare și de înțelegere a importanței 
învățării pe durata ciclului liceal. 

Tinta 7.1.2: Creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu un procent de 5% a absolvenților din Colegiul 
Tehnic Energetic ”Remus Răduleț” prin activități de sprijin și remediale desfășurate pe parcursul ciclului 
liceal. 

Context:   
Îmbunătățirea activităților de consiliere prin creșterea motivației elevilor și cristalizarea opțiunilor 
acestora privind educația și pregătirea profesională, prin desfășurarea unor activități individuale în 
vederea creșterii nivelului de motivare, a stimei de sine, a relaționării cu alte persoane dar și a dezvoltării 
unor abilități de viață și a dezvoltării personale . 

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Identificarea 
problemelor si a riscurilor 

ce conduc la abandon 
scolar sau la nefinalizarea 

studiilor liceale 

Chestionare 
aplicate elevilor si 

comunității 
 
 

Mai 2017 
Iulie 2017 

 
 
 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE  

Responsabil 
Consilierul 

educativ  şcolii 
 

ISJ 
Părinţii , Elevii, Cadre 

didactice 

2 .Activități de consiliere 
și orientare în vederea 

alegerii unui traseu 
educațional și profesional 

adecvat 

Analiza datelor 
rezultate 

Conform 
graficului 
stabilit 
 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 

Comisia PAS 
Diriginţii 

 

Comisia CEAC 
Comisia pentru disciplină 

Consilierii şcolii 

3. Programe de sprijin 
pentru elevi (recuperare, 
pregătire) 

 
 

Plan de activitati  
Schema Grant a 
proiectului ROSE 

 
Conform 
graficului 

stabilit anual 
 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 
Consilierii şcolii 

Experti - profesori 
 

5. Iniţierea de activităţi 
extraşcolare cu scopul 
cresterii motivatiei si a 
stimei de sine 

Participarea la 
activitati de tip 
job-shadowing, 
Cercuri de lectura 
Vizite la 
universitati 

 
2017-2021 
 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE 

Conducerea scolii 
Comisia diriginţilor 

Părinţi 
Diriginţii 
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6. Monitorizarea lunară 
activitatilor 

Rapoarte de 
activitate lunare 
si trimestriale 
 

 
Lunar – din 
momentul 
aprobarii 
proiectului 
ROSE 

Echipa de 
management a 
proiectului Rose 

Reprezentanti UMFE 
 
 

Resurse : fonduri MECTS, fonduri Consiliul Local, proiect ROSE 
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3.2. PLANUL DE PARTENERIAT PENTRU COLABORAREA CU ÎNTREPRINDERILE ŞI ALŢI FACTORI INTERESAŢI 

 

Cu părinţii 
 

Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind  coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, 

împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii. 
 

Cu agenţii economici 
 

 Şcoala colaborează cu agenţii economici din judeţul Brașov pentru:


 Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal, şcoala de arte şi meserii şi şcoala postliceală.


 Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare care vizează sărbătorirea unor 

evenimente importante din viaţa şcolii şi a elevilor.


 Premierea elevilor care obţin premii la olimpiadele şcolare şi concursurile pe meserii.


 Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici sunt invitaţi să participe la desfăşurarea probei 

practice din cadrul examenului de absolvire şi a examenului pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale de către elevii 

claselor a XII - a, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţă de muncă dintre absolvenţii şcolii.
 

Parteneriatul social în formarea profesionala se materializeaza în : 
 

 validarea de catre agenţii economici a standardelor de pregatire profesionala ( SPP);


 implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală, 

componenta importantă a planului din învăţământul profesional


 cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare în cadrul 

examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic;


 consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare
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 pentru învăţământul profesional şi în procesul de elaborare a planului de acţiune al şcolilor;
 

 alocarea resurselor pentru finanţarea învăţământului de la bugetele locale;


 atragerea de căre şcoli a resurselor de finanţare extrabugetare;


 elaborarea de politici de formare, prin stagii în întreprinderi, în vederea adaptării


 competenţelor şi adecvării conţinuturilor la nevoile impuse de dezvoltarea tehnologică.


 stabilirea structurii calificărilor şi a nivelurilor de calificare pentru unitatea şcolară.
  

Parteneriatele stabilite cu angajatorii sunt realizate pe baza convenţiilor şi protocoalelor de colaborare. 
 

 COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE S.R.L Brașov – 82 elevi

 SIT ROMÂNIA SRL  - 52 elevi

 S.C BENCHMARK ELECTRONICS ROMÂNIA SRL – 17 elevi

 S.C. ARCTIC(reprezentanta Brasov) – 5 elevi

 S. C. AISE  Brasov ( Electrica) – 10 elevi – Partener din 2016

 ICCO SISTEM Brasov – 32 elevi

 S.C VISUAL FAN SRL Brasov – 32 elevi

 ELMAS SRL –56 elevi

 REGE AUTOMOTVE BRASOV – 2 elevi 

 S.C. METROM TRADING – 22 elevi – partener din 2016

 AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI BRASOV – 7 elevi

 COMPANIA APA BRASOV – 7 elevi

 S.C. PROCONEL IMPEX SRL-  30 elevi – partener din 2016

 S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING-10 elevi – partener din 2016

 S.C. ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS- 45 elevi – partener din 2016
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 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELECON S.A.-8 elevi

 S.C. BLUEL SRL- 8 elevi – partener din 2016

 

Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie şi pentru administrarea unităţii şcolare cu autorităţile locale: Primăria, Poliţia, 

Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Comitetul Local de Dezvoltare a 
 

Parteneriatului, Social pentru Formarea Profesională, Direcţia de Sănătate Publică Brașov, secţia pentru Tineret şi Sport Brașov, Direcţia 

Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliul reprezentativ al părinţilor, CJRAE, ISU Brașov, AJOFM, ITM Brașov, Camera de comerţ 

şi industrie, Palatul copiilor şi al elevilor. 

 

 

Parteneriate externe 
 

Şcoala desfăşoară proiecte în cadrul unor programe cu finanţare externă, cu beneficii reale pentru şcoală, elevi şi profesori, în cadrul 

programelor de mobilități Leonardo da Vinci și Erasmus + privind formarea de competenţe profesionale la standarde europene. 

 
 
 
 

 

  3.3. PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ  

       

Nr. Obiective Activitatea  Responsabil Termen Indicatori de 

      performantă 
       

1.      Corelarea activităţilor 

      de Perfecţionare cu 

 Formarea curentă la nivelul    Septembrie cerinţele 
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 instituţiei de invăţămant Prezentarea Ordinului nr.5562/   2016 Curriculumului naţional 

  7.10.2011 referitor la Metodologia  Directori, responsabili comisii  - Promovarea 

  privind sistemul de acumulare,  metodice  metodelor didactice de 

  recunoaştere şi echivalare a creditelor    predare invăţare 

  profesionale transferabile.    evaluare care conduc la 

      creşterea interesului şi 

      a motivaţiei pentru 

      studiul individual şi 

      colectiv 
       

2. Formarea continuă prin - Popularizarea şi studierea ofertei de  Directori, responsabil comisie Septembrie/ Acumularea intr-o 

 participarea la cursuri formare a diferitelor instituţii cu  perfecţionare Octombrie perioadă de 5 ani ,a 90 

 organizate de instituţii competenţe de formare continuă.-  Membrii comisiilor metodice 2016 de 

 acreditate - Participarea cadrelor didactice la    credite profesionale 

  cursurile de perfecţionare organizate   Conform transferabile 

  de centrele universitare şi de CCD.   graficului  
       

3. Perfecţionarea prin - Pregatirea examenelor de   Conform Promovarea 

 susţinerea gradelor definitivat,gradul  Membrii comisiilor metodice graficului examenelor 

 didactice didactic 1 sau gradul didactic II prin  inscrişi la Conform pentru 

  studiu  examenele pentru susţinerea graficului obţinerea 

  individual sau prin participarea la  gradelor Conform gradelor 

  diferite stagii de pregătire organizate  didactice graficului didactice 

  de instituţii de invăţămant, superior.     
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  - Inspecţie curentă gradul didactic II     

  - Inspecţie definitivat     
       

4. Formarea continuă prin - Participarea la diferite proiecte şi  Directori, membrii comisiilor  - Diseminări in urma 

 Cercetare individuală sau parteneriate.  metodice.  schimbului de bune 
 

- Promovarea exemplelor de 
  

 
colectivă 

 
Profesori și elevi participanți la 

 
practici  bune practici in raport cu procesul de   

      

  evaluare. Implementarea proiectelor  mobilități  şi experienţe cu 

  Erasmus +: „«“SMART(susţinere,    profesori şi 
      

  motivare ajutor, recuperare, tutoriat)    
experţi intalniţi in   

pentru toţi cei care au nevoie» (nr. 
   

      

  2014-1-RO01-KA102-00042) (Montijo,    timpul 
      

  Portugalia, 07/10/2015 - 11/10/2015.)    mobilităţilor 

  «“Prin   „Erasmus   +”   spre   viața     
  activă(EURACTIV) » (nr. 2014-1-RO01-    Stabilirea de noi 
      

  KA102-000242), (03/05 - 15/07/2015),    contacte 

  Gyor, Debrecen si Budapesta, Ungaria.    
şi iniţierea unor       

  Mobilitatea persoanelor in scopul    proiecte 
      

  invăţării, in baza contractului de    europene care să 
  finanţare incheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P:    

accentueze   

• Pregătire lingvistică, culturală şi 
   

      

  psihopedagogică in domeniile    dimensiunea 
      

  proiectului    europeană a educației 

  • Fluxuri de mobilitate:     
       

5. Perfecţionarea activităţii -activitati metodice la nivel de  Membrii comisiilor metodice  Participarea cadrelor 

 metodice şi ştiinţifice in localitate și județ   Conform didactice la activităţi de 
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 cadrul comisiilor de -sesiuni de comunicări ştiinţifice  graficului formare care să 

 specialitate constituite la -olimpiade şi alte concursuri şcolare   răspundă 

 nivel de localitate și județ -publicarea unor lucrări şi studii de   nevoilor individualizate 

  specialitate.   de evoluţie in carieră. 
      

6. Îndrumarea didactice îndrumarea cadrelor didactice Responsabilii comisiilor metodice Permanent Portofoliul 

 debutante debutante in realizarea proiectelor   personal 

  didactice, a planificării şi    

  proiectării unităţilor de invăţare.    
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PARTEA a 4-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS 

 

Acest proiect reprezintă rezultatul echipei care a valorificat experienţa fiecărui individ ceea 

ce a permis valorificarea potenţialului fiecărui membru. Normele de bază care au dus la 

funcţionalitatea echipei pot fi cuantificate în valori cum ar fi : încredere şi respect, 

cooperare şi competiţie, creativitate, colegialitate, respect de sine şi respect pentru echipă, 

asumare de riscuri, etc. 

 
 

 

4.1.1. ACŢIUNI/ ACTIVITĂȚI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 

 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 
 
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională; 
 
discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local Aceste informaţii au fost corelate 

cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 
 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor 
 

în vederea analizei mediului extern. 
 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 

catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 
 

reformularea obiectivelor priorităţilor. 
 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 
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4.1.2. SURSE DE INFORMAŢII: 

 

Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare. Documente de analiză a activităţii şcolii 

(rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei 

manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, 

contabilitate, bibliotecă Documente de prezentare şi promovare a şcolii 
 

Site-uri de prezentare a judeţului Brașov 
 

PRAI Regiunea Centru 
 

PLAI Brașov 
 

Anuarul statistic al judeţul Brașov 
 

Date statistice - AJOFM Brașov 

Chestionare, discuţii, interviuri 
 

Rapoarte scrise ale ISJ şi MECI, întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 
 
 

 

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE 

 

A PAS-ULUI 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul 

de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 
 

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
 

includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 
 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; revizuire periodică şi corecţii; 
 

 Se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului 

de acţiune şi se vor compara cu rezultatele aşteptate;


 Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales 

(evaluare iniţială,
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 formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, 

calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a 

muncii, calitatea pachetelor de formare);

 Se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, 

umane, informaţionale şi de timp ;

 Se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile 

partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;

 Se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;


 Se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare 

şi extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ ;

 Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul 

operaţional.
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