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PARTEA I - CONTEXT 

 

I.1. VIZIUNEA  ŞCOLII 

 

 Formarea educabililor pentru o societate democratică, pregătirea lor 

pentru competitivitate maximă. 

 

I.2. MISIUNEA ŞCOLII 

 

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de 

educaţie şi asigură fiecărui elev condiţii pentru cea mai bună, completă şi 

utilă dezvoltare personală şi profesională, în parteneriat şi cooperare cu 

actorii sociali, promovând toleranţa şi valorile. 

Absolvenţii vor dobândi competenţe la nivelul Standardelor de Pregătire       

Profesională Europene care le vor permite integrarea cu succes în 

societate, având abilităţile necesare pentru a fi autonomi, responsabili şi 

pentru a decide asupra propriilor cariere. Serviciile oferite de şcoală au la 

bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea 

şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe 

tot parcursul vieţii. 

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 3 şi 4 

pentru unităţile economice cu profil Resurse naturale şi protecţia mediului 

din judeţul Brăila. 

 

I.3. PROFILUL ŞCOLII – EVOLUŢIE 

 

➢ 1956 - ia fiinţă Şcoala de Personal tehnic cu durata de 2 ani si 

respectiv 3 ani, în felul acesta şcoala capătă titulatura de Grupul 

Şcolar de Chimie Brăila. Localul vechi devine neîncăpător şi şcoala 

se mută pe şoseaua Viziru km 1 (în localul regimentelor 38 infanterie 

şi 5 grăniceri) ; 

➢ 1963- 1964 – ia fiinţa Şcoala Tehnică de Maiştri, cursuri de zi şi 

seral ; 

➢ 1966 – ia fiinţă primul liceu industrial  ”Liceul Industrial de Chimie” 

care funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea pentru început în 

sediul vechi ; 

➢ 1968 – liceul capătă denumirea de ”Liceul Industrial de Chimie şi 

Construcţii de Maşini ” şi se mută în localul Şcolii generale Nr.23 ; 
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➢ 1971 – se dă în folosinţă localul de pe şoseaua  Buzăului nr.15 care 

reuneşte şcoala profesională ; şcoala tehnică; şcoala de maiştri şi 

liceul industrial ; 

➢ 1990 – şcoala capătă titulatura de ”Grupul Şcolar Industrial de 

Chimie Industrială ” ; 

➢ 1998 – se schimbă titulatura în ”Grupul Şcolar Industrial Costin D. 

Neniţescu ”; 

➢ 2010 – se schimbă titulatura în ”Colegiul Tehnic  Costin D. 

Neniţescu ”. 

➢ În prezent şcolarizează prin toate formele de învăţământ 

preuniversitar - liceu cursuri de zi, , seral, frecvenţă redusă, 

învăţământ profesional, şcoala postliceală  şi de maiştri – un număr 

de 1120 elevi şi tineri. 

 

 

În anul şcolar 2016-2017, în instituţia noastră au funcţionat clase cu 

următoarele specializări: 
 

Clasa 
Profilul / Specializarea 

Domeniul / Calificarea profesional` 
 

LICEU CURS ZI 
 

IX A Protecţia mediului 

IX B Turism şi alimentaţie – intensiv limba engleza 

X A Protecţia mediului 

X B Turism şi alimentaţie – intensiv limba engleza 

XI A Resurse naturale şi protecţia mediului 

XI  B Mecanică / Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 
reparaţii 

XI C Turism şi alimentaţie – intensiv limba engleza / 
Tehnician în gastronomie 

XII A Resurse naturale şi protecţia mediului / Tehnician 
ecolog protecţia calităţii mediului 

XII B Servicii / Tehnician în turism 

 
 

 
ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX  A Î.P 3 Industrie alimentară / Brutar patiser, preparator produse 
făinoase 

IX  B Î.P 3 Mecanic / Mecanic auto 
 

IX  C Î.P 3 Alimentaţie / Ospătar 
 

X  A Î.P 3 Industrie alimentară / Brutar patiser, preparator produse 
făinoase  +  Preparator produse lapte, carne, peşte 

X  B Î.P 3 Mecanic / Mecanic auto 
 

XI  A Î.P 3 Industrie alimentară / Brutar patiser, preparator produse 
făinoase 
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Clasa 
Profilul / Specializarea 

Domeniul / Calificarea profesional` 
XI  B Î.P 3 Mecanic / Mecanic auto 

XI C Î.P 3 Electric / Electrician exploatare  joasă tensiune 

 
 

 
LICEU SERAL 
 

IX A s Protecţia  mediului 

X A s Protecţia  mediului 

XI A s Electric / Tehnician electrotehnist 

XI B s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician analize 
produse alimentare 

XII A s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician analize 
produse alimentare 

XII B s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician în  
Industria alimentară  

XIII A  
seral  

Resurse naturale şi protec\ia mediului / Tehnician 
analize produse alimentare 

 
 

 
LICEU FRECVENŢĂ  REDUSĂ 
 

IX A FR Teoretic/Real  –  Filologie 

IX B FR  
PEN 

Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

X A FR Teoretic/Real  –  Filologie 

X B FR  
PEN 

Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XI A FR Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XI  B FR  
PEN 

Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XII A FR Teoretic/Uman  – Filologie 

XII B FR  Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XII C FR  Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XIII A FR Teoretic/Uman  – Filologie 

XIII B FR  Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

  

 
ŞCOALA POSTLICEALĂ CURS DE ZI  
 

I A PL Protecţia mediului/ Tehnician laborant pentru protecţia 
calităţii mediului 

II A PL Protecţia mediului/ Tehnician laborant pentru protecţia 
calităţii mediului 

 
 

 
ŞCOALA DE MAIŞTRII CURS SERAL 

I A m Energetic/ Maistru electrician centrale, staţii si retele 
electrice 

I B m Mecanic/ Maistru mecanic 
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Clasa 
Profilul / Specializarea 

Domeniul / Calificarea profesional` 
II A m Energetic/ Maistru electrician centrale, staţii si retele 

electrice 
II B m Mecanic/ Maistru mecanic 

II C m Industria alimentară/ Maistru pentru produse făinoase şi 
panificaţie 

 

 

În anul şcolar 2017-2018, în instituţia noastră au funcţionat clase cu 

următoarele specializări: 

 

Clasa 
Profilul / Specializarea 

Domeniul / Calificarea profesională 
 

LICEU CURS ZI 
 

IX A Mecanică / Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

IX B Turism și alimentație intensiv LIMBA FRANCEZĂ / Gastronomie 

X A Protecţia mediului 

X B Turism şi alimentaţie – intensiv LIMBA ENGLEZA 

XI A Resurse naturale şi protecţia mediului / Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului 

XI B Servicii – intensiv LIMBA ENGLEZA / Tehnician în gastronomie 

XII A Resurse naturale şi protecţia mediului / Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului 

XII  B Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

XII C Servicii – intensiv LIMBA ENGLEZA / Tehnician în gastronomie 

 
 

 
ŞCOALA PROFESIONALĂ 

IX A Î P  Industrie alimentară / Brutar – patiser, preparator produse făinoase 
IX  B Î.P  Mecanică / Mecanic auto 
IX  C Î.P  Alimentație / Ospătar (chelner) în unități de alimentație publică 
IX  D Î.P Alimentație / Bucătar 
X  A Î.P  Industrie alimentară / Brutar patiser, preparator produse făinoase 
X  B Î.P  Mecanic / Mecanic auto 

 
X  C Î.P  Alimentație / Ospătar (chelner) în unități de alimentație publică  
XI  A Î.P  Industrie alimentară / Brutar patiser, preparator produse făinoase  +  Preparator produse 

lapte, carne, peşte 
XI  B Î.P  Mecanic / Mecanic auto 

 
 

 
 

LICEU SERAL 
 

IX A s Protecţia  mediului 

X A s Protecţia  mediului 

XI A s Resurse naturale şi protecţia mediului / Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului 

XI B s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician analize produse alimentare 

XI C s Tehnic / Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 
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Clasa 
Profilul / Specializarea 

Domeniul / Calificarea profesională 
XII A s Tehnic / Tehnician electrotehnist 

XII B s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician analize produse alimentare 

XIII A s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician analize produse alimentare 

XIII B s Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnician în  Industria alimentară  

 
 

 
LICEU FRECVENŢĂ  REDUSĂ 
 

IX A FR Teoretic/Real  –  Filologie 

IX B FR  PEN Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

X A FR Teoretic/Real  –  Filologie 

X B FR  PEN Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XI A FR Teoretic/Real  –  Filologie 

XI B FR  PEN Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XII A FR Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XII  B FR  PEN Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XIII A FR Teoretic/Uman  – Filologie 

XIII B FR  Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

XIII C FR  Teoretic/Real  –  Ştiinţele naturii 

  

 
ŞCOALA POSTLICEALĂ CURS DE ZI  
 

I A PL Protecţia mediului/ Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului 

II A PL Protecţia mediului/ Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului 

 
 

 
ŞCOALA DE MAIŞTRII CURS SERAL 

I A m Energetic/ Maistru electrician centrale, staţii si retele electrice 

II A m Energetic/ Maistru electrician centrale, staţii si retele electrice 

II B m Mecanic/ Maistru mecanic 

 

 

 

 

I.4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR din  perioada 

  2012 - 2018 

 

I.4.1 RESURSE MATERIALE  

 Procesul de învăţământ se desfăşoară ca locaţie în mai multe corpuri 

de clădiri:   
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➢ Corpul A – principal al unităţii şcolare în care sunt: 

- laborator de informatică,  

- laborator de informatizare ( pentru platforma AEL ), 

- laboratoare de  fizică, chimie - fizică, biologie,  electrotehnică, 

- cabinetul de limba şi literatura română, 

- cabinetul de limbi moderne,  

- cabinetul de ecologie, 

- cabinetul de geografie,  

- cabinetul de chimie, 

- cabinetul de religie,  

- cabinetul de sănătate şi securitate în muncă, 

- cabinetul de industrie alimentară, 

- cabinetul de desen tehnic,  

- cabinet tehnologic de mecanică, 

- cabinetul de matematică, 

- 2 săli de clasă,  

- sala de Integrare Europeană,  

- biblioteca cu un număr impresionant de volume, 

     - 2 cabinete medicale – medicină generală şi stomatologie – în unitate, 

     - spaţii sanitare corespunzătoare; 

 

➢ Corpul B – în care sunt 22 săli de clasă,14 funcţionale 

➢ Corpul C cu două laboratoare de analize chimice  cu un înalt grad de 

dotare, un laborator tehnologic  şi opt ateliere şcolare cu un grad de 

dotare mediu, 

➢ Terenul de sport amenajat cu balon pentru desfăşurarea activităţii în 

perioada rece. 

 

 

I.4.2 RESURSE UMANE: elevi, personal didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic (încadrare, formare, perfecţionare) 

 Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” este o instituţie de învăţământ cu o 

structură complexă, ce conţine patru forme de învăţământ: liceu zi, 

frecvenţă redusă, seral rută directă şi liceu seral rută progresivă, 

învăţământ profesional, şcoală postliceală şi şcoala de maiştri. 

Personalul didactic al școlii a fost format în anul școlar 2015-2016 din 

50 de profesori calificați, în anul școlar curent (2016-2017) personalul 

didactic calificat a crescut la 56 de profesori. 
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I.4.3. ELEVII – randamentul şcolar: 

 

La începutul anului şcolar  2012 - 2013, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 268, la sfârşitul anului şcolar au rămas 246, promovaţi 

143 rezultând  promovabilitate de 54%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 18, la sfârşitul anului şcolar au rămas 17, 

promovaţi 11 rezultând  promovabilitate de 64 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 175, la sfârşitul anului şcolar au rămas 145, promovaţi 

74 rezultând  promovabilitate de 51 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 343, la sfârşitul anului şcolar au rămas 242, promovaţi 171 

rezultând  promovabilitate de 70 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de arte 

şi meserii  anul de completare - seral, a fost 15, la sfârşitul anului 

şcolar au rămas 8, promovaţi 3 rezultând promovabilitate de 37 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 158, la sfârşitul anului şcolar au rămas 141, promovaţi 

140 rezultând  promovabilitate de 99 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 60, la sfârşitul anului şcolar au rămas 39, 

promovaţi 37 rezultând  promovabilitate de 94 %. 

 

La începutul anului şcolar  2013 - 2014, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 275, la sfârşitul anului şcolar au rămas 254, promovaţi 

228 rezultând  promovabilitate de 87%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 32, la sfârşitul anului şcolar au rămas 32, 

promovaţi 32 rezultând  promovabilitate de 100 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 250, la sfârşitul anului şcolar au rămas 191, promovaţi 

166 rezultând  promovabilitate de 86 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 313, la sfârşitul anului şcolar au rămas 246, promovaţi 222 

rezultând  promovabilitate de 90 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 153, la sfârşitul anului şcolar au rămas 137, promovaţi 

137 rezultând un procent de promovabilitate de 99 %. 
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• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 47, la sfârşitul anului şcolar au rămas 42, 

promovaţi 41 rezultând  promovabilitate de 97 %. 

 

La începutul anului şcolar  2014 - 2015, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 238, la sfârşitul anului şcolar au rămas 221, promovaţi 

205 rezultând  promovabilitate de 92%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 130, la sfârşitul anului şcolar au rămas 122, 

promovaţi 113 rezultând un procent de promovabilitate de 92 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 300, la sfârşitul anului şcolar au rămas 274, promovaţi 

229 rezultând  promovabilitate de 83 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 232, la sfârşitul anului şcolar au rămas 175, promovaţi 151 

rezultând  promovabilitate de 86 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 124, la sfârşitul anului şcolar au rămas 113, promovaţi 

112 rezultând un procent de promovabilitate de 99 %. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 54, la sfârşitul anului şcolar au rămas 37, 

promovaţi 33 rezultând promovabilitate de 89 %. 

 

La începutul anului şcolar  2015 - 2016, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 222, la sfârşitul anului şcolar au rămas 203, promovaţi 

181 rezultând  promovabilitate de 89%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 188, la sfârşitul anului şcolar au rămas 173, 

promovaţi 139 rezultând un procent de promovabilitate de 80%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 355, la sfârşitul anului şcolar au rămas 304, promovaţi 

268 rezultând  promovabilitate de 88%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 185, la sfârşitul anului şcolar au rămas 124, promovaţi 104 

rezultând un procent de promovabilitate de 84%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 114, la sfârşitul anului şcolar au rămas 97, promovaţi 

94 rezultând un procent de promovabilitate de 97%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 72, la sfârşitul anului şcolar au rămas 38, 

promovaţi  37 rezultând  promovabilitate de 97%. 
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La începutul anului şcolar  2016 - 2017, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 216, la sfârşitul anului şcolar au rămas 198, promovaţi 

184 rezultând  promovabilitate de 92%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 211, la sfârşitul anului şcolar au rămas 207, 

promovaţi 171 rezultând  promovabilitate de 82,6%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 325, la sfârşitul anului şcolar au rămas 282, promovaţi 

255 rezultând  promovabilitate de 90%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 193, la sfârşitul anului şcolar au rămas 146, promovaţi 130 

rezultând  promovabilitate de 89%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 115, la sfârşitul anului şcolar au rămas 106, promovaţi 

94 rezultând  promovabilitate de 88,6%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 60, la sfârşitul anului şcolar au rămas 37, 

promovaţi  37 rezultând  promovabilitate de 100%. 

 

La începutul anului şcolar  2017 - 2018, numărul de elevi înscrişi la 

liceu zi a fost 199, la sfârşitul anului şcolar au rămas 199, promovaţi 

185 rezultând  promovabilitate de 92%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la învăţământ 

profesional   a fost 202, la sfârşitul anului şcolar au rămas 197, 

promovaţi 161 rezultând  promovabilitate de 81,72%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu frecvenţă 

redusă  a fost 326, la sfârşitul anului şcolar au rămas 326, promovaţi 

256 rezultând  promovabilitate de 78%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la liceu seral  a 

fost 242, la sfârşitul anului şcolar au rămas 242, promovaţi 151 

rezultând  promovabilitate de 62,39%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala de 

maiştri  a fost 72, la sfârşitul anului şcolar au rămas 69, promovaţi 66 

rezultând  promovabilitate de 95,65%. 

• La începutul anului şcolar numărul de elevi înscrişi la şcoala 

postliceală  a fost 48, la sfârşitul anului şcolar au rămas 36, 

promovaţi  36 rezultând  promovabilitate de 100%. 
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Toţi elevii din anii terminali au fot îndrumaţi către agenţii economici 

parteneri în vederea angajării în baza parteneriatelor existente. 

 

 

 

 

I.4.4. PROMOVABILITATEA LA EXAMENELE FINALE 

 

 

La examenul de bacalaureat 2012 - 2013, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de 31,25%; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi – certificat de competenţe profesionale nivel III procentul 

de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La liceu FR – certificat de competenţe profesionale nivel III procentul 

de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La liceu rută progresivă – certificat de competenţe profesionale nivel 

III procentul de promovabilitate a fost de 100 %; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100 % 

 

La examenul de bacalaureat 2013 - 2014, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de 50%; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II, procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi şi liceu seral ruta progresivă – certificat de competenţe 

profesionale nivel III, procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

 

La examenul de bacalaureat 2014 - 2015, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de 64 %; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II, procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi şi liceu seral ruta progresivă – certificat de competenţe 

profesionale nivel III, procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100 %; 
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La examenul de bacalaureat 2015 - 2016, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de  76%; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II, procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi şi liceu seral ruta progresivă – certificat de competenţe 

profesionale nivel 3 și 4, procentul de promovabilitate  a fost de  

100%; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de  100%; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100%; 

 

La examenul de bacalaureat 2016 - 2017, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de  71, 42%; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II, procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi şi liceu seral  – certificat de competenţe profesionale nivel 

3 și 4, procentul de promovabilitate  a fost de  100%; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de  100%; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100%; 

 

La examenul de bacalaureat 2017 - 2018, procentul de 

promovabilitate pentru promoţia curentă a fost de  85%; 

• La şcoala profesională – certificat de competenţe profesionale nivel 

II, procentul de promovabilitate a fost de 100%; 

• La liceu zi şi liceu seral  – certificat de competenţe profesionale nivel 

3 și 4, procentul de promovabilitate  a fost de  100%; 

• La şcoala de maiştri procentul de promovabilitate  a fost de  100%; 

• La şcoala postliceală  procentul de promovabilitate  a fost de 100%; 

 

 

 

Monitorizare absolvenţi liceu: 

 

Nr. Numărul de elevi admişi în:  

Crt Facultăţi Colegii Şcoli postliceale 

1. 2 - 10 

 

 

Rata şomajului absolvenţi seria curentă: aproximativ 40% 

 

 Se va include pe niveluri de calificare, după clasa a XII-a, a XIII-a 

seral și frecvență redusa și va fi realizată în colaborare cu AJOF
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I.4.5. REZULTATE FINANCIARE 

Echipa managerială şi cadrele didactice au asigurat în anul școlar 2015-

2016  stagii de formare pentru dezvoltare de standarde prin parteneriatul 

cu întreprinderile. Finanțarea și administrarea Colegiului Tehnic « Costin 

D. Nenițescu » Brăila este reglementată prin Hotărârearea NR.72/2013 cu 

modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor privind 

finanțarea și administrarea unităților de învțământ preuniversitar de stat. 

Potrivit art.16 din HG.72/2013, finanțarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale 

ale unităților administrativ – teritoriale în a căror rază își desfășoară 

activitatea, de la bugetul de stat și din alte surse potrivit legii. 

Colegiul Tehnic « Costin D. Nenițescu » Brăila, unitate de înățământ 

preuniversitar de stat cu personalitate juridică are obligația să își 

desfășoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în condițiile Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale și cu respectarea dispozițiilor 

legale privind angajarea și utilizarea fondurilor. 

 
 
 

Nr. 
crt. Nivelul/filiera/profil 

Forma 
de 

invata
mant 

CLASE Nr elevi 

Cost 
standard pe 
elev, mediul 

urban, pe 
niveluri (lei) 

Necesar 
cheltuieli cu 
salariile (lei) 

nr. mediu 
de elevi 

  0 1   2 3 4=2*3   

21 Invatamant liceal fr 9 300 983 294.900 33.33 

19 
Invatamant liceal 
integrat * zi   1 4.284 4.284   

20 

Invatamant 
profesional (inclusv 
stagiile de pregătire 
prectică) zi 6 130 2.760 358.800 21.67 

22 
Invatamant 
postliceeal/maiestri zi 2 54 2.760 149.040 27.00 

22 
Invatamant 
postliceeal/maiestri seral 5 124 2.032 251.968 24.80 

23 
Cantine-camine 
(elevi cazati) *       0   

  TOTAL 42.00 1.078.00 * 2.148.612.00 25.67 
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I.5. COLABORARE ȘCOALĂ-PĂRINȚI 

 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea 

abandonului, absenteismului şi insuccesului şcolar. 

Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la 

atitudinea copiilor lor faţă de şcoală. Din analiza mediului intern a 

rezultat cã 38% din profesorii şcolii considerã cã activitatea de 

consiliere şi orientare privind cariera oferitã elevilor este un aspect 

al şcolii care trebuie îmbunătăţit. 

 

I.6. STIMULAREA ACTIVITĂȚII DE PERFORMANȚĂ:     

a) MANAGEMENTUL ȘCOLAR: 

 

Vizează următoarele aspecte: 

• Perfecţionarea managementului instituţional; 

• Dezvoltarea parteneriatelor prin colaborarea cu alţi manageri din 

exteriorul unităţii şcolare; 

• Lucrul în echipă la nivelul managementului; 

• Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la 

cursuri organizate prin CCD şi instituţii universitare; 

• Orientarea şi consilierea elevilor şi absolvenţilor în vederea 

continuării studiilor şi a integrằrii profesionale; 

• Adaptarea şcolii la realităţile din sectorul economic local şi 

regional; 

• Modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

profilelor şi specializărilor existente conform standardelor UE; 

• Creşterea rolului CDL în restructurarea reţelei şcolare şi 

implicarea activă în sprijinirea parteneriatului şcoală – agenţi 

economici;  

Adaptarea CDL şi a practicii elevilor la cerinţele angajatorilor. 

 

 

b)EDUCABILII             

                                                                   

2012 – 2013 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          TEHNICIAN  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului 

Premiul I 

 

Premiul III 

  

Menţiune 

specială 
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OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          TEHNICIAN în 

industria alimentară 

Premiul II 

 

- 

 

 

2013 – 2014 

 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ     -     Tehnician  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului 

Premiul I 

 

Premiul II 

 

  

Participare 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          Tehnician  

electromecanic   

Premiul I 

 

Participare 

 

  2014 – 2015 

 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ     -     Tehnician  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului 

 

Premiul I 

 

 

  

Participare 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          Tehnician  

electromecanic   

Premiul I 

 

 

Participare 

   

  2015 – 2016 

 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ     -     Tehnician  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului 

 

Premiul I 

 

 

  

Participare 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ Premiul I  
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TEHNICĂ          Tehnician  

electromecanic   

 Participare 

 

2016 – 2017 

 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ     -     Tehnician  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului 

 

Premiul I 

 

 

  

Participare 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          Mecanic Auto 

Premiul I 

 

 

Participare 

 

 

2017 – 2018 

 

Elevii liceului  au participat la olimpiade, obţinând premii: 

Concursul Faza 

judeţeană 

Faza naţională 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ     -     Tehnician  ecolog 

şi protecţia calităţii  mediului, Ind. 

Alim., Alimentatie Publică 

 

Premiul I 

 

 

  

Participare 

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ 

TEHNICĂ          Mecanic Auto 

Premiul I 

 

 

Participare 

 

c) PERSONALUL DIDACTIC 

 

Perfecţionarea didactică 

                               

În anul şcolar 2012 -  2013 un număr de 49 cadre didactice din 

şcoala noastră au participat la diferite cursuri de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD Brăila şi mediul universitar; 

- 8 cadre didactice sunt prinse în diferite etape pentru susţinerea 

gradelor didactice. 

În şcoală există 5 cadre didactice titulare cu două licenţe. 

 

În anul şcolar 2013 -  2014 un număr de 29 cadre didactice din 

şcoala noastră au participat la diferite cursuri de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD Brăila şi mediul universitar; 



P.A.S. „C.D.Neniţescu” – Brăila 2016-2021 

 

 19 

- 2 cadre didactice au susţinut inspecţia specială şi au obţinut gradul 

didactic I, 1 cadru didactic a obţinut gradul didactic II şi un cadru 

didactic a obţinut definitivarea în învăţământ;  

- 5 cadre didactice sunt prinse în diferite etape pentru susţinerea 

gradelor didactice. 

În şcoală există 5 cadre didactice titulare cu două licenţe. 

 

În anul şcolar 2014 -  2015 un număr de 66 cadre didactice din 

şcoala noastră au participat la diferite cursuri de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD Brăila şi mediul universitar; 

- 2 cadre didactice au susţinut inspecţia specială şi au obţinut gradul 

didactic I, 1 cadru didactic a susţinut  inspecţia specială pentru 

echivalarea doctoratului cu gradul didactic 1 şi  2 cadre didactice au 

obţinut gradul didactic II;  

- 2 cadre didactice sunt prinse în diferite etape pentru susţinerea 

gradelor didactice. 

În şcoală există 4 cadre didactice titulare cu două licenţe. 

 

În anul şcolar 2015-  2016 un număr de 50 cadre didactice din şcoala 

noastră au participat la diferite cursuri de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD Brăila şi mediul universitar;   

-  cadrele didactice au susţinut  5 inspecții  din care: 3 inspecții 

pentru gradul II ,1 cadru didactic a  obţinut gradul didactic II; 2 

inspecții pentru gradul I. 

- 3 cadre didactice sunt prinse în diferite etape pentru susţinerea 

gradelor didactice. 

În anul şcolar 2016-  2017 un număr de 57 cadre didactice din şcoala 

noastră au participat la diferite cursuri de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD Brăila şi mediul universitar;   

-  cadrele didactice au susţinut  9 inspecții  din care: 3 inspecții 

pentru gradul II ,2 inspecții pentru definitivat II; 4 inspecții pentru 

gradul I. 

 

În anul şcolar 2017-  2018 un număr de 55 cadre didactice din şcoala 

noastră au participat la diferite cursuri de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD Brăila şi mediul universitar;   

-  cadrele didactice au susţinut  9 inspecții  din care: 1 inspecții 

pentru gradul II ; 6 inspecții pentru gradul I, pentru definitivat 2 

inspecții 

    În şcoală există 11 cadre didactice titulare cu două licenţe. 
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d) PROGRAME DE COOPERARE, RELAȚII ȘI PARTENERIATE 

REALIZATE LA NIVEL DE ȘCOALĂ:  

 

În anul şcolar 2012 – 2013 s-au derulat următoarele Proiecte 

educative şi Activităţi extracurriculare:  

 

  Anul  şcolar 2012 – 2013,  semestrul   I 

Activităţi 

 

Perioada Responsabili 

Concurs 

-„Bucuriile toamnei”-  

 

Octombrie 

2012 

prof. Cursaru Cristina, 

prof. Berilă Iuliana, 

prof. Ghiniță Constantin 

Simona 

Concursul 

-Dovleacul năzdrăvan – 

dovleci haioşi şi reţete 

culinare 

1 Noiembrie 

2012 

Prof. Constantin Luminița 

Simona 

Prof. Ghiniță Constantin 

Simona 

Prof. Cursaru Cristina 

Prof. Berilă Iuliana 

Concurs de măşti 

 –Halloween-  

Noiembrie  

2012 

prof. Onofrei Andreea 

Concursul 

Cea mai frumoasă clasă 

Semestrul I Prof. Diriginți 

Concursul 

“Asta-i datina străbună” 

concurs interjudeţean   

 

decembrie 

2013 

prof. Cursaru Cristina,  

prof. Berilă Iuliana, 

prof. Constantin Luminiţa 

Simona. 

Concursul 

Clasa cu cele mai puține 

absențe 

Semestrul I Prof. Diriginți 

  

                                    

                                      Concursuri școlare 

Anul  şcolar 2012 – 2013,  semestrul   II 
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Activităţi 

 

Perioada Responsabili 

Concurs 

-,, Dragobetele –  

Ziua indrăgostiților la români „ 

 

22 februarie 

2013 

prof. Ghiniță Constantin 

Simona, 

prof. Șandru Carmen, 

prof. Ghiniță Constantin 

Simona 

prof. Minea Carmen 

prof. Vâlcu Mărioara 

Concurs 

„Marțișorul românesc” 

Martie 

2013 

Prof.Onofrei Andreea 

Prof. Lemnaru Mariana 

Prof. Groszoș Tatiana 

Concursul expoziție 

Sfintele Paști 2013 

7 mai 

2013 

Prof. Diriginți 

Concurs  

JURNAL-mărturii și fotografii 

etnografice  

25 mai 

2013 

prof. Constantin Luminița 

Simona 

Concursul naţional   

“Mesajul meu antidrog”. 

30 Mai 

 2013 

Prof. Constantin Luminița 

Simona  

Prof. Ghiniță Constantin 

Simona 

Prof. Miron Amelia 

Concurs parteneriat între școli 

-“Împreună prin joc, cântec, 

voie bună”- 

Februarie-

martie 2013 

prof. Cursaru Cristina,  

prof. Berilă Iuliana, 

prof. Constantin Luminiţa 

Simona. 

prof. Ghiniță Constantin 

Simona 

   

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

   ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

Nr. 

Crt 
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABILI PARTENERI 
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1. 

  

 

  

  

  

 Realizarea 

activităţilor 

educative 

(activităţi cu 

tradiţie sau 

iniţiate 

anual) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Ziua 

Îndrăgostiţilor 

Proiectul Balul de 

Dragobete-

“Iubește 

româneşte” 

februarie 

2013 

Prof. Constantin 

Luminita 

Simona 

Prof. Ghinita 

Constantin 

Simona 

Prof. Valcu 

Marioara 

Prof. Șandru 

Carmen 

Prof. Minea 

Carmen 

Profesorii implicați 

Direcţiunea 

Colegiul Tehnic 

“C.D.Neniţescu” 

Brăila 

 Colegiul Tehnic 

“Panait Istrati” 

Liceul “Matei 

Basarab” Măxineni 

Liceul “Grigore 

Moisil” 

Liceul 

“D.P.Perpessicius” 

Drogurile între 

mit şi realitate 

Martie 

2013 

Prof. Vâlcu 

Marioara 

Prof. Cîrjan 

Nicoleta 

Prof. Şerban 

Roxana 

Colegiul Tehnic 

“Panait Istrati” 

Liceul “Matei 

Basarab” Măxineni 

Liceul “Grigore 

Moisil” 

Întâlnire cu 

primăvara 

Martie 

2013 

Prof. Groszoș 

Tatiana 

Prof. Onofrei 

Andreea 

Prof. Lemnaru 

Mariana 

Prof. Cursaru  

Cristina  

Prof. Oprea  

Angelica  

Prof. Chitruşca 

Voica  

Direcţiunea 

Școala generală 

nr.24 

Școala generală 

nr.1 

Ziua Francofoniei 
Martie 

2013 

Prof. Oprea Alin  

Prof. Oprea 

Direcţiunea 
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Angelica 

Prof. Chitu 

Adriana 

proiectele 

Săptamâna “Să 

ştii mai multe , să 

fii mai bun “ 

aprilie 

2012 

Consilierul 

educativ 

Profesorii școlii 

Direcţiunea 

  

Ziua Şcolii Mai 2013 

Şefii de catedre 

Consilierul 

educativ 

Membrii C.E 

Profesorii școlii 

Direcţiunea 

 

 

Activitatea de 

sondaj    Poliția 

Română și 

Comisia antidrog 

  

 

Mai 2013 

 

 

Consilierul 

educativ 

 

 

 

Direcţiunea 

Proiect 

internaţional  

“JURNAL-mărturii 

şi fotografii 

etnografice” 

Mai 2013 

Prof. Constantin 

Luminiţa 

Simona 

Direcţiunea 

Ziua Europei Mai 2013 

Prof. Oprea Alin 

Prof. Oprea 

Angelica 

Direcţiunea 

2. 

Implicarea în 

activităţi de 

voluntariat 

Activităţile de 

voluntariat 

iniţiate de 

fundaţia Lumina 

şi ISJ Brăila 

Mai 2013 

Consilierul 

educativ 

 

Diriginţii 

Fundația Lumina 

ISJ Brăila 
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  Anul şcolar  2013 – 2014 

 

1. Proiect Parteneriat Educaţional Judeţean-„Tentaţiile  

Adolescenţei În Consumul Cu Risc”, 

Coordonatori proiect: 

Profesor Constantin Luminiţa 

Profesor Vâlcu Marioara 

Profesor Constantin Simona 

Profesor Nicoleta Cîrjan 

Profesor Şandru Carmen 

Profesor Şerban Roxana 

Profesor Psiholog Varga Vasilica 

C.P:E.C.A. Brăila -Nicoleta Codrescu -inspector de specialitate, 

Agenţia Naţională Antidrog Bucureşti, Centrul de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Brăila 

2. Concurs de prezentări PPT , „Dovleacul năzdrăvan” dovleci haioşi 

şi reţete culinare organizat de doamnele profesor Berilă  Iuliana, 

Cursaru Cristina, Constantin Luminița Simona şi Constantin Simona 

cu ocazia Halloween-ului (1 noiembrie) 

3.  “ Balul Bobocilor “-– coordonatori:  prof. Groszoş Tatiana, prof. 

Onofrei Andreea, prof. Lemnaru Mariana.  

4. Excursia tematică –vizită la Fabrica Coca –Cola Ploiești – 3 

decembrie 2013, în  cadrul Programelor  Junior Achievement 

România, coordonatori, prof. Constantin Luminita Simona și Ghiniță 

Constantin Simona. 

5. “Tradiţii, obiceiuri, grai, din rădăcini străbune” -activitate 

desfăşurată de dna prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă Iuliana, prof. 

Constantin Ghiniță Simona. 

6. “Împreună prin joc, cântec, voie bună”- proiect interjudeţean, 

desfăşurată de dna prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă Iuliana, prof. 

Ghiniță Constantin Simona, prof. Constantin Luminiţa. 

7. Concurs de măşti –Halloween-activitate desfăşurată de dna 

prof. Onofrei Andreea 

 -Activitatea : Cea mai frumoasă clasă- desfășurată la toate 

clasele, coordonatori fiind profesorii diriginți, 

-Activitatea : Clasa cu cele mai puține absențe, desfășurată la toate 

clasele coordonatori , profesorii diriginți 

-Activitatea : Colinde de Crăciun, profesori coordonatori : prof. Berilă  

Iuliana, prof. Ghiniță Constantin Simona- decembrie 2013. 

- Participarea la activitatea  „Căsuța cu povești”,  – coordonator prof. 

Cursaru Cristina, prof. Berilă Iuliana, prof. Groszoș Tatiana, prof. 

Minea Carmen 
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8. “Asta-i datina străbună”- concurs național , decembrie 2013, - 

activitate desfăşurată de dna prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă 

Iuliana, prof. Constantin Luminiţa Simona și dna Ghiniță Constantin 

Simona. 

    

 S-au încheiat parteneriate educaţionale cu diferite şcoli şi 

instituţii:  

• Muzeul Brăilei 

• Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale. 

• Inspectoratul Şcolar al Jud. Buzău, Vrancea, Brăila. 

• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila. 

• Continuarea parteneriatului cu liceul “Matei Basarab” 

Măxineni, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Colegiul 

Tehnic “ Panait Istrati”, Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” 

la care am adăugat Liceul “D.P. Perpessicius”, Școala 

Generală nr. 2 Com. Viziru. 

• - Proiectul Balul de Dragobete-“Iubește româneşte”-

continuarea parteneriatului cu liceul “Matei Basarab” 

Măxineni, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Colegiul 

Tehnic “ Panait Istrati”, Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” , 

Școala Generală nr. 2 Com Viziru. 

 

Activităţile de voluntariat iniţiate de fundaţia Lumina şi ISJ 

Brăila - Mai 2014 

-“Tentațiile adolescenței în consumul cu risc” 

Prof. îndrumatori: Prof. Constantin Luminița Simona, Prof. 

Ghiniță Constantin Simona, Prof. Vâlcu Marioara, Prof. Șandru 

Carmen, Prof. Minea Carmen. 

-Proiect Simpozion național “NOI ȘI PĂMÂNTUL PENTRU O 

VIAȚĂ MAI BUNĂ”, coordonatori proiect prof. Fuior Mariana, 

Vâlcu Marioara, Sora Dorina. 

-Simpozion concurs  național “AZI ELEVI, MÂINE 

STUDENȚI ”- parteneriat cu Politehnica București, prof. 

Constantin Luminița Simona. 

- Concurs școlar de fotografie “Lumină și culoare”, prof. 

Șandru Carmen și prof. Constantin Luminița Simona. 

-Activitate de diseminare pe tematici europene , prof. 

Constantin Luminița Simona și Tănase Sabina. 
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-Concursul Internațional de artă „N.N.Tonitza”, Bârlad, 

prof. Șandru Carmen. 

- Proiect internațional  -“JURNAL-mărturii şi fotografii 

etnografice”-prof. Constantin Luminița Simona-mai 2014, 

participare Constantin Luminița Simona, Șandru Carmen. 

-Campania SMARTER –prof. Constantin Luminița Simona. 

-Înscriere la concursul anual “Toleranță și conviețuire în 

spațiul public”, coordonatori proiect Constantin Luminița 

Simona, prof. Berilă Iuliana și Ghiniță Constantin Simona.-

FUNDAȚIA RAȚIU 

-Festivalul Internațional – Concurs “Anelisse”, prof. 

Constantin Luminița Simona, prof. Berilă Iuliana și Ghiniță 

Constantin Simona. 

 

Anul şcolar  2014– 2015 

Activităţi extracurriculare 

 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul Şcolar al 

Elevilor, octombrie, conform   metodologiei elaborate de M.E.C.T.S. 

-  “ Balul Bobocilor “-– coordonatori:  prof. Groszoş Tatiana, prof. 

Onofrei Andreea, prof. Lemnaru Mariana.  

Parteneriat cu Poliția de proximitate-prof. Mușat Angelica, prof. 

Gorciac Raluca, prof. Cârneci Nicoleta 

Activități de informare-centrul Europe Direct-proiectul EDUCAT-

prof. Mușat Angelica, Prof.Gorciac Raluca 

Serbare Crăciun-Prof. Berilă Iuliana, Gorciac Raluca, Lemnaru 

Mariana, Micu Georgiana 

Activități de voluntariat-sărbătorile pentru toată lumea- prof 

Groszoş Tatiana 

Prima afacere-concurs județean în colaborare cu DJTSB-locul II- 

prof. Onofrei Andreea, prof. Chițu Adriana. 

My favourite scary movie Halloween-prof Onofrei Andreea, prof. 

Tanase Sabina 

Proiect județean-”În oraș cu scriitorii de ieri și azi”-prof. Onofrei 

Andreea 

Simpozion internațional-prof. Onofrei Andreea, prof. Cârneci 

Nicoleta 

Proiect de voluntariat “Căsuța cu povești”- prof. Minea Carmen, 

Chitrușcă Voica, Berilă Iuliana, Cursaru Cristina 

Concurs interdisciplinar-“Salvăm natura prin fizică, chimie, 

biologie”- prof. Chitrușcă Voica 
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,,Bucuriile toamnei”-concurs de desene, fotografii, produse 

culinare-prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă Iuliana 

Proiect educațional” Semnificația sfintelor sărbători”-prof. Minea 

Carmen. 

Proiect național Nașterea Domnului- participarea la simpozion cu 

lucrarea “Crăciunul-sfânta sărbătoare a nașterii Domnului”- prof. 

Minea Carmen 

Ziua mondială de lupta împotriva SIDA-prof. Cîrjan Nicoleta, prof. 

Vâlcu Marioara. 

Excursie Pârâul Rece prof. Giurgiu Alina, Onofrei Andreea, Cîrjan 

Nicoleta 

Participare la simpozion –concurs naţional Nașterea Domnului-

Iaşi-prof. Cursaru Cristina 

          Pelerinaj la moaştele SF. Andrei şi Brâncovenilor, noiembrie 

2014 –prof. Berila Iuliana 

        “Ziua pâinii”-prof Axente Vasilica, prof. Cârneci Nicoleta, 

Tănase Sabina 

          Participare la conferințele practice pentru tineri Bookland 

evolution-prof. Lemnaru Mariana 

          Grant ERASMUS-Enery soup has its ingredients-Tănase Sabina 

 

 

Anul şcolar  2015– 2016 

Activităţi extracurriculare 

-  Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul Şcolar al 

Elevilor, noiembrie, conform   metodologiei elaborate de M.E.C.T.S. 

-Serbare Crăciun-Prof. Berilă Iuliana 

-My favourite scary movie Halloween-prof. Onofrei Andreea 

-Excursie Piatra Neamț- prof. Giurgiu Alina 

 -Proiect județean “Omagiu  pâinii”- prof. Axente Vasilica, prof. Mușat 

Angelica, prof. Săraru Violeta, Prof. Vâlcu Georgeta, prof. Cursaru 

Cristina, prof. Trofin Păuna, prof. Leocă Violeta 

-9 noiembrie-Ziua Holocaustului în Romînia- prof. Cîrîc Geanina, prof. 

Cursaru Cristina(referate, colaje, expoziție) 

-Ziua Armatei Române-masă rotundă- prof. Cîrîc Geanina, prof. 

Cursaru Cristina 

-Brăila, capitală europeană-participare la filmarea unui videoclip-

prof. Gorciac Raluca, prof. Chițu Adriana, prof. Cîrîc Geanina, prof. 

Țaga Aurel 
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-Parteneriat cu Penitenciarul Brăila- „O zi în penitenciar”- prof. Mușat 

Angelica, prof. Diță Claudia 

-Proiect educativ județean- Ziua mondială a alimentației- prof. 

Cârneci Nicoleta, prof. Onofrei Andreea, prof. Lemnaru Mariana 

-Proiect Tradiții de Crăciun- prof. Minea Carmen, prof. Mușat 

Angelica, prof. Săraru Violeta 

-Proiect educațional la nivelul școlii Bucuriile Toamnei- prof Minea 

Carmen, Berilă Iuliana 

-Referat prezentat la Comisia diriginților-Jocuri de spargere a gheții” 

–prof. Minea Carmen 

-Proiect de voluntariat” Căsuța cu povești”- prof. Minea Carmen, prof. 

Cursaru Cristina, prof Berilă Iuliana 

-Proiect educațional la nivelul școlii- „Unire în cuget și-n simțiri”- 

prof. Bogdan Mariana 

-Proiect interjudețean- ”Scrisul face bine”- prof. Chițu Adriana 

-„Și tu poți deveni polițist” parteneriat cu IPJ Brăila- prof. Filip 

Gabriela, prof.  Dimache Florentina 

-Proiect POSDRU- De la liceu la viața activă-prezentare firme de 

exercițiu- prof. Mușat Angelica, prof. Axente Vasilica  

-Tentațiile adolescenței în consumul cu risc-prof. Mușat Angelica, 

prof. Săraru Violeta, prof. Vâlcu Marioara, Constantin Luminița, 

Gorciac Raluca 

-Săptămâna educației globale- prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă 

Iuliana 

-Proiect voluntariat „O haină pentru fiecare”- prof. Oprea Angelica 

-Proiecte educative în cadrul concursului național Olimpiadele 

Kaufland (coordonator prof. Leoca Violeta): 

1. Math in English- prof. Minea Carmen, prof. Gorciac Raluca, prof. 

Micu Georgiana 

2. Intrecere sportivă-fotbal- prof. Iconaru Neculai 

3. Concurs prezentări PPT- Protejarea resurselor- prof. Onofrei 

Andreea, prof.  Lemnaru Mariana 

4. Prevenirea violenței și a consumului de droguri- prof. Bogdan 

Mariana(parteneriat cu IPJ Brăila) 

5. Reciclează- prof. Barbălata Carmen, prof. Sora Dorina, prof. 

Chirpac Carmen 

6. Orientare profesională – prof. Cârneci Nicoleta, prof. Filip Gabriela 



P.A.S. „C.D.Neniţescu” – Brăila 2016-2021 

 

 29 

7. Sceneta” Noi suntem geloși”- prof. Cursaru Cristina, prof. Berilă 

Iuliana 

-8. Ziua europeană a siguranței pe Internet- prof. Constantin 

Luminița, prof. Leoca Violeta 

9. Gastronomie și literatură- prof. Cursaru Cristina, prof. Piticaș 

Marian 

10. Cumpărături inteligente- prof. Leocă Violeta, prof. Trofin Păuna, 

prof. Cursaru Cristina 

11. Dinți frumoși și sănătoși- prof. Leocă Violeta, prof. Trofin Păuna, 

prof. Cursaru Cristina (în parteneriat cu cabinetul stomatologic din 

școală) 

12. Reciclarea deșeurilor- prof. Leocă Violeta, prof. Trofin Păuna, 

prof. Cursaru Cristina 

13. Vizită- Timo serv SRL- prof. Leocă Violeta, prof.  Berilă Iuliana 

14.Importanța reciclării deșeurilor- prof. Leoca Violeta, prof. Axente 

Vasilica 

15. Rețele de socializare- prof. Constantin Luminita Simona, prof. 

Cursaru Cristina 

16. Educație financiară-  prof. Leocă Violeta, prof. Axente Vasilica. 

 

- Simpozion Național “NOI ȘI PĂMÂNTUL PENTRU O VIAȚĂ MAI 

BUNĂ”, coordonatori proiect prof. Fuior Mariana, Vâlcu Marioara, 

Sora Dorina. 

-Ziua absolventului-coordonatori-Director Muşat Angelica, Director 

adj. Săraru Violeta 

- aplicare proiect ASOCLICK- pentru dotarea școlii cu 

calculatoare(proiect FIRME DE EXERCIȚIU) 

-Participare seminar “ SIEMENS 2016- Dezvoltarea digitală a 

produselor cu SOLID EDGE”) la Facultatea de Inginerie și Agronomie, 

Galați( prof. Neică Camelia, prof. Chirpac Carmen, prof. Miron 

Amelia, prof. Constantin Luminița Simona) 

-participare concursul național Olympics (prof. Groszoș Tatiana) 

-Semne de primăvară- parteneriat cu școlile gimnaziale (prof. 

Groszoș Tatiana, prof. Onofrei Andreea) 

-Bal mascat “ Cu mască...fără mască...), (prof. Groszoș Tatiana, prof. 

Onofrei Andreea, prof. Lemnaru Mariana) 
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-organizator Concursul Tehnic “Mihai Honorius Teodorescu”, 

2016(prof. Neică Camelia) 

-proiect educațional” Fii conștient nu dependent!” (prof. Miron 

Amelia)-în parteneriat cu Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog, 

Brăila 

-Concurs de pictură ”Duminica ortodoxiei”(prof. Berila Iuliana) 

-Activitate educativă în parteneriat cu Penitenciarul Tichilești (prof. 

Berilă Iuliana) 

-Participare concurs SOFT BAZAR-Buzău, (prof. Berilă Iuliana) 

-concurs “Jurnal-mărturii și fotografii etnografice”, Mangalia(prof. 

Berilă Iuliana) 

-Participare Olimpiada de Religie, etapa județeană (prof. Berilă 

Iuliana) 

-Activitate de promovare a orașului ”Brăila capitală europeană, 2021 

(filmare videoclip) prof. Chițu Adriana 

-expert local în cadrul proiectului “Scrisul face bine” prof. Chițu 

Adriana 

- Excursie Predeal-Prof.  Giurgiu Alina 

- Excursie Iași- Prof.  Onofrei Andreea  

-Curățenia de primavară- prof. Onofrei Andreea, prof. Giurgiu Alina 

-Personalității marcante ale orașului tău- participare simpozion 

regional- prof. Onofrei Andreea, prof. Cursaru Cristina, prof. Cârneci 

Nicoleta, prof. Cîrîc Geanina, prof. Berilă Iuliana, prof. Constantin 

Luminița Simona. 

-Tinerii și provocările lumii contemporane-participare simpozion 

internațional- prof. Onofrei Andreea 

-Felicitări virtuale-cls. A XI a B- prof. Onofrei Andreea 

-Maiestrie și artă în gastronomie-organizator prof. Axente Vasilica, 

prof. Leocă Violeta, prof. Trofin Păuna 

-participare simpozion național „Noi și Pământul pentru o viață mai 

bună”-secțiune elevi(prof. Cîrjan Nicoleta) 

-realizare poster „Ziua Mondială de luptă împotriva SIDA”(prof. Cîrjan 

Nicoleta) 

 

-,, PROIECTUL  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL „TENTAŢIILE 

ADOLESCENŢEI ÎN CONSUMUL CU RISC”-„Renunță la fumat o zi. În 

fiecare zi!” 
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(campanie de informare şi sensibilizare a tinerilor din Colegiul 

Tehnic ,,C.D.Neniţescu” privind riscurile fumatului asupra 

organismului (distribuire de broşuri, pliante, afişe, fluturaşi); Ziua de 

19 Noiembrie 2015, ,, Ziua Naţională fără Tutun ”Să declarăm 

împreună: Colegiul Tehnic ,,C.D.Neniţescu”-o şcoală fără fumat! - 

Profesor Vâlcu Marioara şi clasa 10-Aîp, Profesor Şerban Roxana şi 

clasa IX-A, Profesor Cîrjan Nicoleta şi clasa X- A (FR) 

- participare la activitatea „Informează-te! O singură viaţă ai! ” 

desfăşurată în Proiectul judeţean ,, Tentaţiile adolescenţilor în 

connsumul cu risc (alcool, cafea, droguri)”- ianuarie 2016.(prof. 

Vâlcu Marioara) 

-organizator al Proiectului Judeţean ,,BALUL DE DRAGOBETE - 

IUBEŞTE ROMÂNEŞTE” desfăşurat  în data de 24.02.2016. (prof. 

Vâlcu Marioara) 

-realizare şi redactare Revista de Ştiinţe ,,Pasiunea mea: fizică, 

chimie, biologie” COD ISSN 2066 - 477X   - nr. 15 şi nr. 16 cu articole 

publicate de profesori şi elevi şi din alte unităţi şcolare (prof. Vâlcu 

Marioara) 

-redactare revista Simpozionului ,,Noi şi Pământul pentru o viaţă mai 

bună” cu lucrările profesorilor prezentate în cadrul Secţiunii I, pentru 

care am obţinut ISSN:  2457 - 4724; ISSN-L 2350-5057. 

 

 

Anul şcolar  2016– 2017 

Activităţi extracurriculare 

 

Titlul activităţii Propunător Data 

ZIUA MONDIALĂ A CURĂŢENIEI  Activităţi de ecologizare Prof. Valcu Marioara 23 Septembrie 

2016 

ZIUA INTERNAŢIONALA  DE REDUCERE A RISCULUI 

DEZASTRELOR NATURALE.  

Prof. Valcu Marioara 13 Octombrie 

2016 

ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN 19 XI ,,RENUNŢĂ LA 

FUMAT O ZI. IN FIECARE ZI! „ campanie de informare şi 

sensibilizare a tinerilor din Colegiul Tehnic ,, C.D Neniţescu „ 

privind riscurile fumatului asupra organismului (Distribuire de 

broşuri , pliante,afişe,fluturaşi) 

Prof. Valcu Marioara 16 Noiembrie 

2016 

LA MULŢI ANI ROMÂNIA ! Expoziţii de desene , recital de Prof. Valcu Marioara 1 Decembrie 
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poezii şi cântece patriotice 2016 

IATĂ VIN COLINDĂTORI! Traditii si obiceiuri in judeţul 

Brăila 

Prof. Valcu Marioara 18 Decembrie 

2016 

OMAGIU POETULUI NATIONAL recital de poezii de Mihai 

Eminescu 

Prof. Valcu Marioara 1 Decembrie 

2016 

UNIREA ÎN SUFLET DE ADOLESCENT  Sărbatorirea Zilei 

Principatelor Române printr-o expozitie de recitaluri 

Prof. Valcu Marioara 19 Decembrie 

2016 

MUZICA SI FILMUL IN VIATA DE ZI CU ZI  Ascultare de 

muzică şi vizionare de filme cu tematică educativă 

Prof. Valcu Marioara 16 Ianuarie 2016 

COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI RAMÂNESC Prof. Ciric Geanina  Octombrie2015 

ZIUA ARMATEI ROMÂNE Prof. Ciric Geanina  25 octombrie 

Săptămâna educaţiei globale 14-18 noiembrie ,, Impreuna 

pentru pace ! ,, Drepturile Copilului, drepturile omului”-Ziua 

Internatională a drepturilor copilului  

Prof. Ciric Geanina  20 Noiembrie 

,,1 Decembrie- Ziua Naţională a României  Prof. Ciric Geanina  1 Decembrie 

9-10 Mai Ziua Europei, Proclamarea independenţei de stat a 

României , Ziua Victoriei 

Prof. Ciric Geanina 

Mariana 

9-10 Mai  

Activitâti extracurriculare ,, Ziua Internatională de luptă 

impotriva SIDA 

Prof. Cirjan Nicoleta 16 Decembrie 

BALUL BOBOCILOR Prof. Oprea 

Angelica,Giurgiu Alina 

11 Noiembrie 

OBICEIURI DE CRĂCIUN Prof. Minea Carmen Decembrie2016 

Proiect voluntariat,, CĂSUTA CU POVEŞTI” Prof. Minea Carmen  

VOLUNTARIAT LA CĂMINUL DE BĂTRÂNI Prof. Chitrusca Voica Decembrie 

VIZITĂ LA PENITENCIARUL BRĂILA  cu elevii clasei a 12 

B din cadrul proiectului ,, Ziua Naţionala a Educaţiei din 

Penitenciare” 

Prof. Dita Claudia 13 Octombrie 

2016 

,,FRUMUSEŢEA MATEMATICII „– proiect judeţean , durata 

8 luni , organizatori Scoala Gimnazială speciala Tichileşti 

Prof. Dita Claudia 1 Noiembrie 

2016-15 Iunie 

2017 

EDUCAŢIE PENTRU O ŞCOALĂ DEMOCRATICĂ –Ziua 

Natională a toleranţei 

Prof. Micu Georgiana 16 Noiembrie 

ZIUA INTERNATIONALA A NON VIOLENŢEI ÎN 

ŞCOALĂ 

Prof. Micu Georgiana 30 Ianuarie 

Proiect Educaţional – program de parteneriat- ziua limbilor 

europene Together dans questo mundo 

Prof. Onofrei Andreea Septembrie 2016 

Ziua NAŢIONALA FĂRĂ TUTUN Prof Cirnaci Nicoleta 19 Noiembrie 
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2016 

MĂIESTRIE ŞI ARTĂ IN GASTRONOMIE Prof. Cirneci Nicoleta  

 Parteneriat educational-TENTAŢIILE ADOLESCENŢEI ÎN 

CONSUMUL DE RISC 

Prof. Cirneci Nicoleta 

Gorciac Raluca, Valcu 

Marioara,Serban 

Roxana 

 

Proiect educativSTIL DE VIAŢĂ SANATOS Parteneriat cu 

OPC Braila 

Prof. Cirneci Nicoleta  

SĂ PRETUIM LIBERTATEA  grup tinta : elevi ai Colegiului 

Tehnic C.D Nenitescu şi elevi ai penitenciarului Tichilesti 

Brăila, Parteneri:penitenciarul de minori Tichileşti 

Prof. Constantin 

Luminita 

Ghinita Constantin 

Berila Iuliana 

Sandru Carmen 

Octombrie 2016 

Concurs Judetean ,, BUCURIILE TOAMNEI „Grup ţintă : elevi 

ai Colegiului Tehnic C.D Neniţescu Brăila 

Prof. Berila 

Iuliana,Prof. Cursaru 

Cristina 

Prof. Constantin 

Luminita 

Ghinita Constantin 

Sandru Carmen 

Noiembrie 2016 

Activităti de voluntariat , Grup ţinta: elevi ai colegiului si copii 

din centrul de primire urgente  

Prof. Berila 

Iuliana,Prof. Cursaru 

Cristina 

 Noiembrie –

Decembrie 2016 

Martie –Iunie 

2017 

Concurs regional ASTA-I DATINA STRĂBUNĂ, grup ţintă : 

elevi ai Colegiului Tehnic C.D Neniţescu Braila- elevi ai 

şcolilor partenere 

Prof. Constantin 

Luminita 

Ghinita Constantin 

Berila Iuliana 

Sandru Carmen 

Noiembrie 2016-

februarie2017 

Derulare proiect ASOCLICK 

 

Prof. Constantin 

Luminita 

Ghinita Constantin 

Berila Iuliana 

Sandru Carmen 

Pe tot parcursulu 

anului scoar 

Vizionarea unui spectacol la Teatrul Maria Filotti Prof. Georgeta Valcu Ianuarie 2017 

Vizită la staţiunea şi mănăstirea Lacu Sărat  Prof.Carmen Chirpac 30Noiembrie 

2017 
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ZIUA EDUCAŢIEI Prof. Marin Mihaela 

Prof. Apetrei Gabriela  

Octombrie 

ZIUA NATIONALĂ FĂRĂ TUTUN 

DREPTURILE COPILULUI 

Prof. Apetrei Gabriela 

Laura 

Noiembrie 2016 

Ziua internatională pentru persoanele cu handicap ,, Iata , vin 

colindătorii !” 

Prof. Apetrei Gabriela 

Laura 

Decembrie 2016 

,, Eminescu , veşnic tanar” ,, Hai să dăm mână cu mână !” Prof. Apetrei Gabriela 

Laura 

Ianuarie 2016 

OMAGIUL PÂINII Prof. Axente Vasilica Octombrie  

Derulare proiect ASOCLICK-FIRME DE EXERCIŢIU Prof. Gorciac Raluca. 

Leoca Violeta 

Pe tot parcursul 

anului scolar 

Excursie Vatra Dornei Prof Giurgiu Alina Martie, 2017 

Participare expositie produse homemade la Primaria Braila Prof Giurgiu Alina 

Carneci Nicoleta 

Mai, 2017 

Proiect de voluntariat cu copii cu autism Prof Giurgiu Alina, 

Onofrei Andreea, 

Groszos Tatiama, 

Carneci Nicoleta 

Aprilie, 2017 

Participare la Ziua Portilor Descise(Jandarmeria, Politia, 

Pompierii)- Vizita la Braila Mall 

Prof. Gorciac Raluca Mai 2017 

9 mai Ziua Europei Prof. Giurgiu Alina Mai,  2017 

Inscriere si demarare proiect ROSE Coord. Echipa 

manageriala, 

responsabili catedra, 

membrii catedrelor 

Mai,  2017 

Simpozion Nationa „Noi si Pamantul pentru o viata mai buna” Valcu Marioara, 

Chirpac Carmen, Carac 

Geanina, Fuior 

Mariana, Sora Dorina 

Mai,  2017 

Concurs national, „Tineri in padurile Europei”-etapa 

judeteana(organizator, Palatul Copiilor Braila) 

Onofrei Andreea, 

Chirpac Carmen 

Martie, 2017 

Ziua absolventului-activitate dedicata absolventilor de liceu si 

scoala profesionala 

Echipa manageriala, 

Prof. Gorciac Raluca 

Mai,  2017 

Zilele scolii-activitati desfasurate in saptamana 16-21.05 Toate cadrele didactice Mai,  2017 

Program de parteneriat”Cu gandul la Primavara” Onofrei Andreea, 

Giurgiu Alina, Groszos 

Tatiana 

Martie ,2017 
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Parteneriat Penitenciarul Braila „Capcanele libertatii!”(vizita cu 

elevii claselor terminale) 

Onofrei Andreea Mai, 2017 

 

Anul şcolar  2017– 2018 

Activităţi extracurriculare 

 

Semestrul I 
TITLUL ACTIVITATII PROFESOR 

COORDONATOR 

DATA/CLASA 

"Ziua zonelor urbane" - prezentare PP pe tematica combaterii poluarii  

 

"Si noi avem drepturi" - dezbatere pe tema drepturilor copiilor 

 

 "Toti diferiti, toti egali" - realizarea de postere, desene, colaje pe 

tematica combaterii discriminarii copiilor - coordonatori  

Serban Roxana 

 

 

Serban Roxana 

Constantin Simona 

8 noiembrie, 

2017/clasaXIA 

 

 

clasa IXB /31 ianuarie 

2018 

 

 

18 decembrie 2017 - 2 

februarie 2018 

 

Concurs județean „Bucuriile toamnei”-coordonator poiect, (secțiuni 

:sculptat bostani și delicii culinare,secțiuni desfășurate în școală). 

 

 

 

 

 

 

Concurs județean ”Asta-i datina străbună”-coordonator proiect 

 

 

 

 

Concurs școlar ”Iubește România” 

 

 

Serbarea de Crăciun 

 

 

Activități de voluntariat desfășurate la Centrul de plasament în 

regim de urgență Brăila in lunile noiembrie și decembrie.Elevii și 

profesorii care au participat la aceste activităti s-au implicat atăt din 

punct de vedere educativ(impreună cu copiii din centru au desenat,au 

sculptat bostani,au confecționat colaje,felicitări,etc),material(copiii din 

centru au primit dulciuri,fructe,rechizite) dar și afectiv. 

 

Proiecte S.N.A.C.-activități desfășurate: ”Săptămâna legumelor și 

fructelor”  și ”Dăruiește un zâmbet” au fost ajutați elevi din liceu cu 

situații materiale precare. 

  

Parteneriat Biserică-Școală. 

Berila Iuliana 

Groszos Tatiana 

Onofrei Andreea 

Gorciac Raluca 

Minea Carmen 

Constantin Ghinita 

Simona 

 

 

Minea Carmen 

Constantin Simona 

Berila Iuliana 

 

 

 

Constantin Simona 

Berila Iuliana 

 

Giurgiu Alina 

 

 

Minea Carmen 

Constantin Simona 

Berila Iuliana 

 

 

 

 

 

 

Piticas Marian 

Noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2017-martie 

2018. 

 

 

 

 

Decembrie 2017. 

 

 

 

 

 

Noiembrie, decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie, 2017 
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Participarea elevilor la Pelerinajul inchinat Sfântului Nicolae-

patronul spiritual al orașului Brăila 

 

Participarea elevilor la crosul tematic”Împreună pentru 

Cristian”,organizat pentru susținerea morală a unui elev(Cristian Filip) 

care suferă de o boală gravă 

Carac Geanina 

 

 

Berila Iuliana 

 

Berila Iuliana 

 

 

Berila Iuliana 

 

 

 

 

 

Decembrie 2017. 

BRĂILA - trecut, prezent şi viitor , ed. a III,  

      prof. evaluator juriu -etapa pe şcoală  

 

 

 

CAN ART & DESIGN FESTIVAL, ed. a IV-a ,  participant secţiunea 

Hand-made adulţi  concurs dedicat dozelor de aluminiu 

 

PE URMELE LUI EMINESCU, proiect la nivelul şcolii prof. 

coordonator  

 

650 DE ANI DE LA ATESTAREA BRĂILEI , proiect la nivelul 

şcolii 

Groszos Tatiana 

Giurgiu Alina 

Onofrei Andreea 

 

 

Groszos Tatiana 

 

Moldoveanu Oana 

 

Groszos Tatiana 

 

 

Groszos Tatiana 

Carac Geanina 

Sararu Violeta 

7 nov. 2017 

 

 

 

 

nov.-dec.2017 

 

 

 

15 ian. 2018 

 

 

 

20 ian, 2018 

"Lumea depinde de noi"-proiect in cadrul saptamanii Educatiei 

globale-realizarea unuu workshop cu elevii pe tema ecologiei (deseuri 

selective). 

Chitu Adriana 

Cristina Paraschiv 

Noiembrie, 2017 

Participare la seminarul „Comportamentul elevilor care provin 

din familii cu parinti divortati”-ISJ Braila 

 

 

Participare la cursul ERASMUS +Pentru o Europa unita 

 

Participare la activitatea de preventie in cadrul  

„ Programului judetean de prevenire a delincventei juvenile si a 

victimizarii minorilor” 

Giurgiu Alina 

Gorciac Raluca 

 

 

Giurgiu Alina 

 

Octombrie, 2017 

Tentatiile adolescentei in consumul cu risc ISJ Brăila; C.P:E.C.A. 

Brăila –Condrat Olga -inspector de specialitate, 

 

 

Participare la concursul national Lets get green-activitati de 

ecologizare 

Valcu Marioara 

Carneci Nicoleta 

Gorciac Raluca 

Sararu Violeta 

 

Gorciac Raluca 

 

 

 

 

 

Decembrie-iunie, 2018 

Ziua Marii Uniri-1 decembrie 

 

24 ianuarie- Unirea Principatelor Romane-prezentari Power Point  

 

 

Oprea Angelica 

 

Carac Geanina 

Sararu Violeta 

clasa a IX  a C ip 

Participare Proiectul “Tentațiile adolescenței în consumul cu risc”, 

inițiat împreună cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Brăila (activitățile se desfășoară pe parcursul întregului an 

școlar) 

 

 

 

Minea Carmen 

Gorciac Raluca 

Valcu Marioara 

Carneci Nicoleta 

 

 

 

Pe tot parcursul anului 

scolar 

 

 

 

 

Cojocaru Maria, 
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Premiul al II-lea, la Concursul “Renunță la fumat o zi. În fiecare zi !” 

 

 

 

 

 

 

Proiect de voluntariat „ Dăruiește un zâmbet ”, în parteneriat cu 

DGASPC Brăila  

. 

 

 

 

 

 

 

Participare la ConcursulInternațional “Eco-decorațiuni de 

Crăciun” 

 

 

 

 

 

Participare la Concursul Național “Nașterea Domnului – renașterea 

bucuriei” - parteneriat cu Șc. Gim. “B. P. Hașdeu”, Iași 

 

 

 

 

Participare Concurs Internațional “ Tradițiișiobiceiuri de 

iarnăpeulița mea ”, -parteneriatcuAsociațiaPleiadisIași 

 

 

Participare la Proiectul Județean “Noi suntem români”, 

parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" SIBIU 

 

 

Participare la Proiectul Interjudețean “Omagiul Pâinii”,  

Participare la Simpozionul Internațional “Valențe formative ale 

activităților extracurriculare și de parteneriat”, cu 

lucrareaRolulactivitățilorextracurriculareînprevenireaabandonuluișcolar 

(dec. 2017)-parteneriat cu Șc. Gim. “B. P. Hașdeu”, Iași 

 

 

Participare la Conferința Națională “Cultură, spiritualitate și 

identitate națională în contextul globalizării” , cu lucrarea 

« Crăciunul- sărbătoare în casă«  (dec.2017) 

 

 

Berilă I., Ghiniță S. , 

Groszos T. , Țițentos 

F. , Minea C. , 

Piticaș M. , Marin 

M. , Apetrei G 

 

 

 

Minea Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minea Carmen 

 

 

 

 

 

 

Minea Carmen 

 

 

 

 

 

 

Minea Carmen 

 

 

 

Minea Carmen 

 

 

 

 

Minea Carmen 

Axente Vasilica 

Leoca Violeta 

Musat Angelica 

Sararu Violeta 

 

 

Minea Carmen 

BaciuCosmin, 

LupuLăcrămioara, clasa 

a IX-a A înv. prof. (dec 

2017) 

 

 

 

 

Răstoacă Gabriela, Ion 

Bogdan, clasa a XII-a A, 

Șerban Ioana, Cojocaru 

Maria, Baciu Cosmin, 

clasa a IX-a Aîp (dec. 

2017) 

 

 

 

 

 

Tănase Alin , clasa a XI-

a A (dec. 2017) 

 

 

 

 

 

Lupu Lăcrămioara 9Aîp, 

Ciobanu Florentina și 

Popoacă Georgiana  12C 

(nov. 2017) 

Ziua Holocaustului în România Carac Geanina 9 octombrie  
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Ziua Armatei Române  

 

 

 

”Tentațiile adolescenței în consumul de risc”- Mențiunea I  

 ”Noi suntem români”- proiect județean 

 

 

 

 

 

27 noiembrie- 1 decembrie ”Iubim România” 

 

 

 

 

Membru al juriului la etapa finală a concursului ”Brăila –Trecut, 

Prezent și Viitor” organizat de Consiliul Județean Brăila, Primăria 

Municipilui Brăila, Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila și Casa 

de Cultură în colaborare cu Isj Brăila. 

Sararu Violeta 

 

 

Carac Geanina 

Gorciac Raluca 

 

 

Carac Geanina 

 

 

 

25 octombrie  

 

 

 

 

16 noiembrie–clasa a X 

a B 

 

 Premiul Special la 

sescțiunea ppt –Eremia 

Robert și Grigore Oana 

clasa a IX a B 

 

 

locul I Roman Maria, 

Bogdan Georgiana, 

Andrei Alexandra, 

Cârlan Andreea 

 

 

19 decembrie 

,,Salvăm natura prin fizică, chimie și biologie’ 

 

„Renunță la fumat o zi. În fiecare zi!”pentru 

,, ZiuaNaţională fără Tutun”  

 

 

 

 

 

 

Valcu Marioara 

 

Prof. Gorciac Raluca 

(cl.XII-C), Valcu 

Marioara (cl.IX-A), 

Cirneci Nicoleta (cl. 

IX-Aîp), Șerban 

Roxana (cl.XI-A), 

Cîrjan Nicoleta (cl 

XII-Afr) 

16 XI 2017 

Concursul interjudețean ”Decouvrons la Geographie de la 

France”- parteneriat cu Nicolae Iorga - 

Sararu Violeta 

Giurgiu Alina 

14 noiembrie 2017 

Voluntariat ”Natura nu se oprește la ușa casei tale” 

Masă rotundă cu tema ” Sărbătorile de iarnă la români și modernism” 

Concursul județean dedicat Marii Uniri organizat de Inspectoratul 

Școlar Județean la secțiunea colaje unde a obținut mențiunea a II a  

Pisica Valerica 

 

 

Paraschiv Marian 

Octombrie, 2017 

 

Decembrie, 2017 

ZiuaMondială de luptăîmpotrivaSida 

Partenerii: AsistentaȘcolii 

Cirjan Nicoleta 16 decembrie, 2017 

OMAGIU PAINII- proiect interjudetean;Domeniul cultural artistic- 

folclor,tradiții,obiceiuri;Ediţia nr. 2 

Parteneri :ISJ Brăila, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

,Colegiul Economic Ion Ghica Braila, Liceul  Tehnologic  GH. K. 

Constantinescu Brăila ,Liceul Tehnologic Matei Basarab ,Liceul 

Tehnologic Nicolae Oncescu Ianca 

Axente Vasilica 

Mușat Angelica 

 Condei Daniela 

Săraru Violeta  

Leocă Violeta 

Iacob Violeta 

Trofin Păuna  

 

1.IX.2017-28.II.2018 

 

Semestrul al  II-lea 

 
TITLUL ACTIVITATII COORDONATORI DATA 

MAIESTRIE  SI ARTA IN GASTRONOMIE- proiect 

interjudetean 

Prof. Mușat Angelica  

Prof. Condei Daniela 

23.V.2018 
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Parteneri implicaţi în proiectISJ Brăila ,Casa Corpului 

Didactic Brăila 

 

 

 

 

2. CALATORIE IN TIMP!- proiect judetean 

Parteneri implicaţi în proiect 

Scoli gimnaziale 

 

 Prof. Săraru Violeta  

Prof. Leocă Violeta 

Prof. Axente Vasilica  

Maistru instructor: Trofin 

Păuna 

 

Prof. Mușat Angelica 

  Prof. Săraru Violeta 

  Prof.Ciric Geanina  

Prof. Leocă Violeta 

Prof. Axente Vasilica  

 

 

 

 

 

 

etapa finala 

15.06.2018 

 

3. Proiect județean CAEJ 2018,,Tentațiile adolescenței 

în consumul cu risc’1       Tema: martie 2018 ,, 

Activitatea: „Pot să aleg, dar ce aleg?” 

 

„Adolescenţii şi consumul de droguri” – dezbatere pe 

tema influenţei factorilor de risc şi de protecţie implicaţi în 

consumul de droguri; -MASĂ ROTUNDĂ 

 

4. Recenzie carte:  

Prezentarea și dezbaterea articolelor din 

numerele 19 și 20 ale revistei de Științe ,,Pasiunea 

mea: fizică, chimie, biologie” 

5..Simpozionul Naţional ,,Noi şi Pământul pentru 

o viaţă mai bună”-CAERI 2018 poziția 1259,  

Prof VâlcuMarioara 

Prof Cîrneci Nicoleta 

Prof Onofrei Andreea 

Invitat: C.P:E.C.A. Brăila, 

Inspector specialitate Condrat Olga 
 

Prof VâlcuMarioara 
 

 

 

 

Prof VâlcuMarioara 
Gorciac Raluca 

Minea Carmen 

Dita Claudia 

Cirjan Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

21 mai 2018 

 

 

 

 

Ediția a VI-a din 

22 mai 2018 
 

6. Targul ofertelor educationale Colectivul scolii Mai, 2018 

7. Indrumator in cadrul concursului “Show gastronomic”  

 

8.Participare la simpozionul international “Cercetam, 

analizam, experimentam si aplicam”  

 

 

9.Indrumator in cadrul concursului  regional 

“Personalitati marcante ale orasului meu” 

10.Indrumator la Concurs Regional Micii meseriasi, 

organizat de G.Moisil din Braila,  

Axente Vasilica 

Trofin Pauna 

Leoca Violeta 

Musat Angelica 

Sararu Violeta 

Ghinita Simona 

  Ancuta Mihaela 

clasa a IX a A ip, 

premiul II, mai 

2018. 

 

 Arad, mai 2018. 

  Trifan Ionela clasa 

a IX a A ip, aprilie, 

2018. 

 

 Ancuta Mihaela 

clasa a IX a A ip, 

martie 2018. 

11.Informare acasă, siguranța în afară!"- activitate de 

informare a Prefecturii Braila 

Cirjan Nicoleta  

12.Proiect Calatorie in Timp, parteneriate cu : Scoala 

Gimnaziala Sutesti, Scoala Gimnaziala Romanu, Scoala 

Gimnaziala Mihu Dragomir, Scoala Gimnaziala Ecaterina 

Teodoroiu si Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius.  

 

13. 27 martie 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

Romania- proiect in Parteneriat cu Liceul Pedagogic D. 

P. Perpessicius si Muzeul Carol I Braila 

 

 14.Participare la Concursul Judetean Basarabie Floare 

de Dor- mentiune 

Carac Geanina 
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15. Participare  Olimpiada de dezbatere/ etapa 

judeteana -locul II 

Carac Geanina 

Giurgiu Alina 

 

Carac Geanina 

 

 

 

 

16 mai, 2018 

16.Picnique poetique francophone „ Haikunoi”-

„Trimite poezia, sărbătoreşte francofonia” cu 

participarea Scolilor Gimnaziale Stancuta, Chiscani, 

George Cosbuc 

 

17. Proiect interjudetean „Glasul Francofoniei” 

Giurgiu Alina 

Onofrei Andreea 

Oprea Angelica 

 

-martie, 2018 

18.Maini dibace-modelare figuri 

19. Excursie Bucuresti- vizita Salonul Auto Tiriac 

20. Doar eu pot decide pentru mine- activitate in 

colaborare cu Centrul Antidrog 

Sandru Carmen 

Paraschiv Cristina 

Mai, 2018 

XI B ip 

21. In cautarea primaverii-parteneriat cu scolile 

gimnaziale 

 

 

22. Ziua portilor deschise la Brigada 10 Geniu 

„Dunarea de Jos” 

23. Voluntariat la Centrul de primire urgente-

„Daruieste un zambet” 

Groszos Tatiana 

Titentos Flori 

Chitu Adriana 

 

Titentos Flori 

Apetrei Gabi 

 

Martie, 2018 

 

 

 

 

 

 

Mai, 2018 

24. Vizita la Politia Braila pe tema „Traficul de fiinte 

umane” 

Apetrei Gabi  

25. Vise care ucid-concurs interjudetean  

26. Cumasca fara masca-Bal mascat 

27. Voluntariat la centrul pentru copii autisti-„Si ei 

sunt ai nostri” 

Groszos Tatiana Aprilie, 2018 

Mai, 2018 

28. „Marsul pentru viata”-Pelerinaj de Florii  

Pelerinaj la manastirea Buciumeni 

Berila Iuliana 

Ghinita Simona 

Aprilie, 2018 

29. Concurs de cultura generala intre clase Dita Claudia Martie, 2018 

30. Parteneriat educational in vederea prevenirii 

abandonului scolar „Educatia e sansa ta!” 

31. Vizita elevi la scoala de reeducare Tichilesti 

Chitrusca Voica 28 martie, 2018 

9B ip 

 

 

 

Parteneriate cu agenţi economici pe linia instruirii practice a 

elevilor: 

 

- SC PANALB  SRL Brăila 

- SC FRONTERA  S.A Brăila 

- SC CARREFOUR  ROMÂNIA SA Brăila  

- SC TOPORAŞ COM SRL Brăila 

- SC TIPROTEH SRL Brăila 

- SC PLOTTER  DESIGN SRL Brăila 

- SC POLAR SERV SRL Brăila 

- SC CREST POL SERV SRL Brăila 

- SC LA TEO MARI SRL Brăila 
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- AGENTIA DE PROTECŢIA MEDIULUI Brăila 

- APELE ROMÂNE Brăila 

- SC UNITA TURISM  HOLDING SA – HOTEL TRAIAN Brăila 

- SC VENTA PROD COM SRL Brăila 

- SC BELVEDERE  SA Brăila 

- SC BONIRONE SRL Brăila 

- SC RESET IRISH PUB SRL Brăila 

- SC CASA ARTEMIS SRL Brăila 

- Service automobile Brăila 

- S.C. HORASERV SRL BRĂILA 

- GRUP CARDOMET & PEXINTER SRL BRĂILA 

- PFA CRISTESCU MIHAI BRĂILA 

- S.C. MADEZIT SRL BRĂILA 

- S.C. UNIVERSAL COOP SA BRĂILA 

 

 

I.7. PRIORITĂŢI LA NIVEL EUROPEAN  

 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia 

socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute 

Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune 

socială. La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat 

la Consiliul European din 25- 26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul 

European din 17 iunie 2010. În document este propusă abordarea 

tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente 

stabilite la nivelul statelor membre:  

- Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaştere şi inovare 

 - Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, 

eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice  

- Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică 

şi socială.  

 

Ţinte:  

• Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în 

prezent, la peste 75%. 

• Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare. 

• Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%. 
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• Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de 

învăţământ terţiar. 

• “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 

ser, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990.  Reducerea cu 25% a 

populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

 

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt 

propuse ca instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice:  

-pentru creşterea inteligentă: - O Uniune a inovării. - O Agendă 

Digitală pentru Euro. - Tineret în mişcare.  

-pentru creştere durabilă: - O Europă eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor. - O politică industrială integrată 

pentru era globalizării.  

-pentru creşterea incluzivă: - O agendă pentru noi competenţe şi 

noi locuri de muncă. - Platforma europeană de combatere a 

sărăciei.  

Pe baza consultărilor sale, Comisia propune concentrarea 

eforturilor cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale în anii care au rămas până în 2020 asupra unui 

număr de patru obiective strategice:   

• realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a 

mobilităţii cursanţilor; 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie şi 

formare profesională şi a rezultatelor; 

• promovarea echităţii şi a cetăţeniei active; 

• stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului 

antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare 

profesională.  

Prin urmare, învăţarea de-a lungul vieţii reprezintă o perspectivă 

fundamentală pentru toate obiectivele menţionate mai sus. 

 

 

I.8. PRIORITĂŢI  NAŢIONALE 

 

Situaţia sistemului educaţional şi de formare profesională din 

România  coroborată cu direcţiile strategice de dezvoltare în 

domeniu pe plan european, au determinat în esenţă o abordare dintr-

o nouă perspectivă a reformei învăţământului.   

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului 

educaţional românesc vizează următoarele schimbări: 
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 1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei 

educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare 

şi finanţare în sistem  

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile 

dezavantajate  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor  

    10. Clasificarea universităţilor  

    11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior  

    12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel 

universitar 

 

Direcţiile principale pe care se axează reforma în învăţământ la nivel 

naţional se referă la:  

• Asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar 

• Implementarea învăţării centrate pe elev 

• Eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici 

• Dezvoltare curriculum-lui la comanda angajatorului 

• Dezvoltare de standarde ale pregătirii profesionale 

• Formarea continuă a personalului didactic 

• Orientarea profesională şi consilierea elevilor 

• Dezvoltarea sistemului informaţional 

• Modernizarea bazei materiale a învăţământului 

• Optimizarea managementului educaţional 

• Asigurarea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări 

• Facilitarea participării la formare profesională a elevilor 

cu nevoi speciale 

• Dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate; zone 

rurale 

• Formarea continuă a adulţilor 

• Integrarea europeană prin programele SOCRATES II, 

LEONARDO DA VINCI II, PHARE 

• Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

         În  contextul anilor 2013- 2018  M.E.N. a stabilit următoarele 

direcţii strategice: 

I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 
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II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului 

naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare 

profesională; 

III. Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului 

educativ, la nivelul unităţilor / instituţiilor de învăţământ; 

IV. Dezvoltarea formării profesionale şi stimularea educaţiei 

permanente; 

V. Reforma educaţiei timpurii prin intervenţia precoce în 

învăţământul preşcolar şi modernizarea serviciilor oferite; 

VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi 

gestionarea proiectelor;  

VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi 

inovării. 

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în 

creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la 

tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe 

inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este 

subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare 

IPT nu poate răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui 

loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru o carieră de 

succes care presupune integrare socio - profesională. În aceste 

condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă 

în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat 

urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la 

cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere 

previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

devin elemente strategice pentru  o planificare performantă. 

Modelul propus şi implementat începând cu anul 2003 

urmăreşte asigurarea unei oferte de formare profesională prin IPT 

relevantă  în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii  

Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la 

aspectul cantitativ ( deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa 

muncii) cât şi la aspectul calitativ ( teritorialitatea ofertei şi 

calitatea rezultatelor învăţării). 

Modelul de planificare strategică  se caracterizează prin:  

◼ descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe 

niveluri decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi 

local  

◼ realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă 

a partenerilor economici şi sociali multipli (Consorţii regionale, 
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Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Consilii 

de Administraţie al  unităţilor de învăţământ) 

◼ combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus  

◼ elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de 

planificare strategică: Planul Regional de Acţiune pentru 

Învăţământ (PRAI) - nivel regional ; Planul Local de Acţiune 

pentru Învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de Acţiune al 

Şcolii (PAS) - nivelul comunităţii din aria de acţiune a şcolii. 

 

I.9. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

 

I.9.1. PRIORITĂŢI REGIONALE 

 

Judeţul Brăila se află situat în sud – estul ţării şi se întinde pe o 

suprafaţă de 4.766 km2, reprezentând 2% din suprafaţa ţării. 

Populaţia totală a judeţului, la 1 iulie 2005, era de 370428 locuitori, 

din care  65,26% în mediul urban ( 241747 locuitori). 

Judeţul Brăila face parte din Regiunea de dezvoltare Sud – Est 

împreună cu judeţele  Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. 

 
 În regiunea Sud Est sunt concentrate majoritatea 

porturilor romaneşti. Acestea se împart în două categorii: maritime 

(Constanța, Mangalia și Midia) și fluvial-maritime (Brăila, Galaţi, 

Tulcea şi Sulina). Portul fluvial Brăila este ultimul port în amonte pe 

Dunăre care are caracteristici tehnice ce permit accesul navelor 

maritime cu pescaj de până la 7 m. Pe restul cursului Dunării putând 

circula doar nave cu pescaj de până la 2 m. 
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Zone libere 

La nivelul Regiunii Sud Est există 4 Zonele libere, (Constanta, 

Brăila, Galaţi, Sulina ) din cele şase din România. Acestea constituie 

puncte de atracţie pentru investitorii străini, oferind avantaje 

multiple cât și un bun amplasament. 

Zona Libera Brăila are o suprafaţa totala de 110,6 ha şi este 

formată din 3 perimetre, dispunând de o zonă portuară şi de 

platforme, construcţii, utilităţi care pot fi uşor adaptate activităţilor 

de zona liberă. 

 

Agricultura  

Suprafaţa agricolă a regiunii de Sud Est (2332055 ha) 

reprezintă la 31 decembrie 2007,  15,9 % din suprafaţa agricolă a 

ţării, situând – se astfel pe locul doi la nivel naţional, după regiunea 

Sud-Muntenia. Suprafaţa agricolă a regiunii reprezintă 65,23 % din 

suprafaţa totala a acesteia. Judeţul cu cea mai mare pondere a 

suprafeţei agricole din totalul suprafeţei agricole regionale este 

judeţul Constanţa, Brăila fiind pe locul 3 în cadrul regiunii, cu 16,6 

procente. 

Judeţul cu cea mai mare contribuţie la producţia agricolă 

regională este judeţul Constanţa. Judeţul Brăila se situează pe locul 

3. Judeţul Brăila deţinea în 2011 primul loc între judeţele regiunii în 

ceea ce priveşte producţia de: cereale pentru boabe, porumb, 

leguminoase pentru boabe, mazăre, soia, furaje perene. Producţia de 

grâu, orz, floarea soarelui plasează judeţul pe locul 2 între judeţele 

regiunii. 

În ceea ce priveşte producţia agricolă animală judeţul Brăila se 

situează pe primul loc între judeţele regiunii în ceea ce priveşte 

producţia de carne de porcine şi producţia de ouă. 

 

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole1) 

Repartizarea suprafeţei agricole regionale 

pe judeţe 

Vrancea, 

11.0%

Tulcea, 

15.6%

Brăila, 

16.6%

Buzău, 

17.2%

Galaţi, 

15.4% Constanţa, 

24.2%

Contribuţia judeţelor la producţia agricolă 

regională 

Constanţa, 

19.9%

Galaţi, 

19.7%

Buzău, 

17.7%

Brăila, 

18.3%

Tulcea, 

8.0%

Vrancea, 

16.5%
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mii lei (RON) preţuri curente  

Judeţul Brăila Total Vegetală Animală Servicii agricole 

          
2001 588916 356120 210295 22501 
2002 772615 459898 282500 30217 
2003 971408 631788 304256 35364 
2004 1496628 1075917 378481 42230 
2005 1251084 727750 467337 55997 
2006 1217269 641303 508286 67680 
2007 1192420 596449 453977 141994 
2008 1823161 1124681 560800 137680 
2009 1593289 762239 672481 158569 
2010 1800510 1124172 581737 94601 
2011 2449032 1702537 637797 108698 

       2012 2124498 1302646 705241 116611 

  

  

  
1) Conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru Agricultură". 

  

 

 

Turismul 

Turismul in regiune este diversificat, aici existând aproape 

toate tipurile de turism: turism de litoral, montan, de croaziera, 

cultural, de afaceri, turism ecologic, balnear, agroturism, de 

agrement, de week-end, pescuit sportiv si de vânătoare, practicarea 

sporturilor nautice. 

În regiune există 3 Parcuri Naţionale si Naturale, Rezervaţii ale 

Biosferei:  Balta Mică a Brăilei,  Delta Dunării şi Munţii Măcinului. 

Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, ceea ce a 

făcut ca activitatea balneara sa aibă o veche tradiţie si sa cunoască 

o ampla dezvoltare. În Regiune se află staţiuni balneoclimaterice 

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

Constanţa), Sărata Monteoru  (jud. Buzău), Soveja (jud. Vrancea).  

Patrimoniul turistic al judeţului Brăila cuprinde: elemente de 

ordin istoric, etnografic şi folcloric, Casa memorială Panait Istrati, 

Muzeele din oraşele Brăila şi Ianca, Tabăra de Creaţie Blasova, 

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

Casa memoriala “Petre Ştefănescu Goangă”. Judeţul Brăila deţine 

resurse importante pentru dezvoltarea turismului de agrement 

(vânătoare si pescuit) în Insula Mică a Brăilei, Insula Mare a Brăilei, 

pădurile Viişoara si Camniţa. 
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Principalele zone turistice sunt: Staţiunea Lacu Sărat, Insula 

Mică a Brăilei, Blasova, Viişoara. 

 

Sursă http://www.braila.insse.ro 

 

Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

Perioada 2012-2017 este marcată de procesul de absorbţie a 

fondurilor europene. Din această perspectivă, firmele din regiune se 

vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi 

pentru a valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi 

firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în regiune.  

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al 

preţului relativ scăzut al forţei de muncă, competitivitatea firmelor 

va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea 

valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare 

pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, 

calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la 

dezvoltarea şi diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri 

(“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, 

comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din 

externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu 

firme specializate - de ex. de întreţinere şi reparaţii ( mentenanţă ), 

service pentru produsele vândute, etc. 

În acest context, Guvernul României,  Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile, Programul Naţiunilor Unite prin Centrul Naţional 

pentru Dezvoltare Durabilă au elaborat : “Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 - 2030”, 

aprobată în şedinţă de guvern în noiembrie, 2008.  

Obiectivele strategice vizate sunt: 

✓ Orizont 2014: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor 

dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale 

României, ca stat membru al UE.  

✓ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.  

✓ Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

 

I.9.2. PRIORITĂŢI LOCALE 

http://www.braila.insse.ro/
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SITUAŢIA ACTUALĂ. POPULAŢIA TOTALĂ. DINAMICA GENERALĂ ÎN 

PERIOADA 2000-2012 

 

Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi 

structurarea oricărei strategii pentru o dezvoltare durabilă.  

  Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă la 1 iulie 2010 în 

judeţul Brăila arată că populaţia tânără, cu vârsta până la 30 ani 

deţine cea mai mică pondere din totalul populaţiei dintre toate 

judeţele regiunii (33,3% faţă de 35,8% media regională). 

Populaţia cu vârste între 30-64 ani deţine 49,9% din totalul 

populaţiei, cu 0,6 puncte procentuale peste media regională iar 

populaţia cu vârsta peste 65 ani deţine o pondere cu 1,8 puncte 

procentuale mai mare decît media regională (16,7% faţă de media 

regională de 14,8%). 

Ponderea populaţiei cu vârsta până la 14 ani este de 13,5%, cea mai 

mică pondere comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii. Populaţia 

cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 5,1%, apropiată de 

ponderea la nivel regional (5,4%). Populaţia din grupele de vârstă 20-

24 ani şi 25-29 ani deţine ponderi inferioare mediilor regionale, cu 

0,2% respectiv 0,6%.   

Evoluţia populaţiei în perioada 2003 – 2010 arată o scădere continuă 

a ponderii populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani şi o creştere 

continuă a ponderilor populaţiei din grupele de vârstă 15-64 ani şi 65 

de ani şi peste. 

 

 

Sursa datelor: INS,  

Anuarul Statistic al 

României 2010 

 

         

Populaţia pe sexe şi medii, la 1 iulie 2012 

   

 

Anii 

Total 

(număr persoane) 
Urban 

(număr persoane) 
Rural 

(număr persoane) 
Locuitori / 

km2 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Mascu-

lin 
Femi-

nin 
Ambele 

sexe 
Mascu-

lin 
Femi-

nin 

Brăila                     

2000 385749 188181 197568 255949 123290 132659 129800 64891 64909 80,9 
2001 385066 187649 197417 255532 123025 132507 129534 64624 64910 80,8 

Populaţia stabilă la 1 iulie 2010 

 Total  Femei% Bărbaţi% Urban Rural 

 (nr. pers.)   % % 

România 21431298 51.3% 48.7% 55.1% 44.9% 

R. Sud Est  2806204 51,1% 48,9% 55.8% 44.2% 

Brăila 357614 51,4% 48,6% 65% 35% 
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2002 375898 183745 192153 245562 118368 127194 130336 65377 64959 78,9 
2003 374318 182723 191595 244556 117740 126816 129762 64983 64779 78,5 
2004 371749 181399 190350 242570 116708 125862 129179 64691 64488 78,0 
2005 370428 180731 189697 241747 116279 125468 128681 64452 64229 77,7 
2006 367661 179167 188494 239610 114982 124628 128051 64185 63866 77,1 
2007 365628 178044 187584 237922 114071 123851 127706 63973 63733 76,7 
2008 362352 176209 186143 235478 112742 122736 126874 63467 63407 76,0 

2009 360191 175004 185187 234169 111976 122193 126022 63028 
6299

4 
75,6 

2010 357614 173737 183877 232442 111125 121317 125172 62612 
6256

0 
75,0 

2011 355173 172404 182769 230536 109978 120558 124637 62426 
6221

1 
74,5 

2012 352315 170902 181413 228478 108834 119644 123837 62068 61769 73,9 

  

  
Notă: Populaţia la 1 iulie 2011 şi 2012 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse 

de date administrative pentru migraţia externă. 

Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, 

există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei rezidente a 

României. Datele prezentate au caracter provizoriu. 

 Sursa datelor: INS,  Anuarul Statistic al României 2012 

 

Situația populației școlare: 

 

Ponderea populaţiei cu vârsta până la 14 ani este de 13,8%, cea mai 

mică pondere comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii. Populaţia 

cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 7,1%, apropiată de 

ponderea la nivel regional (7,2%). Populaţia din grupele de vârstă 20-

24 ani şi 25-29 ani deţine ponderi inferioare mediilor regionale.   

Evoluţia populaţiei în perioada 2003 – 2007 arată o scădere continuă 

a ponderii populaţiei din grupa  de vârstă 0-14 ani şi o creştere 

continuă a ponderilor populaţiei din grupele de vârstă 15-64 ani şi 65 

de ani şi peste. 

 

Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele 
(inclusiv învăţământul particular) 

număr 

Judeţul 

Brăila 
Total Preşcolar 

Primar şi gimnazial 

Liceal 
Profesio-

nal şi de 

ucenici 

Postliceal 

şi de 

maiştri 
Superior 

Total 
Primar 

(cl.I-

IV) 

Gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Învăţă-

mântul 

special 

(cl.I-

VIII) 
2000/2001 69749 10297 40646 17163 22807 676 10536 4076 1989 2205 
2001/2002 68212 10307 38726 15918 22194 614 10860 4199 1766 2354 
2002/2003 66948 10540 36386 15408 20456 522 11311 4859 1376 2476 
2003/2004 65270 10442 34440 15560 18473 407 11594 5245 1137 2412 
2004/2005 62640 10492 31821 14871 16624 326 11934 5082 1037 2274 
2005/2006 60589 10725 29948 14268 15417 263 11739 5108 927 2142 
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2006/2007 58009 10724 28734 13881 14639 214 11388 4291 562 2310 
2007/2008 57202 10743 27613 12946 14478 189 11388 4181 865 2412 
2008/2009 55106 10617 26820 12910 13744 166 11303 3232 1113 2021 
2009/2010 54971 10975 26358 12696 13476 186 12150 2363 1295 1830 
2010/2011 53153 11038 25923 12491 13222 210 12322 1070 1356 1444 
2011/2012 52192 10862 25217 12437 12544 236 13122 238 1586 1167 
2012/2013 51893 9528 26908 14429 12319 160 12301 352 1884 920 

  

Sursă I.N.S. Anuarul Statistic al României 2012 

 

PROIECŢII DEMOGRAFICE AL ORIZONTUL 

ANULUI 2025 

 

Pentru populaţia de vârstă şcolară pe 

grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 

ani, previziunea pentru orizontul anului 

2025 arată o scădere la nivelul judeţului 

pentru toate grupele de vârstă. 

 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN 

ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU IPT 

 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra 

educaţiei şi formării profesionale: 

➢ Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de 

vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei de 

formare profesională iniţială prin: 

- Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de 

vedere al potenţialului local şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

- Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare 

profesională iniţială pentru şcoli apropiate; 

- Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor 

pentru a acoperi nevoile locale şi regionale; 

- Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea 

eficientă a resurselor şi acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie 

şi formare profesională iniţială; 

➢ Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile 

şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea 

profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a 

absolvenţilor.  

EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU 

POPULAŢIA DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN JUD. 

BRĂILA
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- În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu 

agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu 

nevoile acestora. 

➢ Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-

14 ani din mediul rural faţă de  cea din mediul urban:  

- se ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională 

iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea 

accesului acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi 

formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor.  

➢ Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani 

şi peste: 

 va conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi 

medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de 

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

prin curriculum adaptat; 

➢ Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani:  

va conduce la o creşterea a nevoilor de formare continuă;  

➢ Diversitatea etnică caracteristică regiunii:  

impune soluţii pentru asigurarea accesului la educaţie şi formare 

profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special 

pentru populaţia rromă. 

➢ Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană:  

în condiţiile noului statut al României de stat membru al UE, poate 

avea ca efecte datorită migraţiei externe, un important deficit de 

forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat în industria 

construcţiilor navale (unde există un deficit de forţă de muncă 

acoperit cu muncitori străini din Ucraina şi Republica Moldova) şi 

construcţii 

 

 PROFILUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI BRĂILA 

 

Profilul economic este dat de sectoarele: agricultură, servicii, 

transporturi şi industrie. 

Cea mai mare pondere în formarea VAB o deţine sectorul 

Servicii, cu 48,8%, din care Transportul, depozitarea şi subsectorul 

Tranzacţii imobiliare deţin cate 10 procente. 
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Sectorul Agricultură participa la formarea VAB cu 18,8%, dublu 

faţă de ponderea naţională şi cu aproximativ 50% mai mult decât 

ponderea regională. 

Construcţiile deţin 7,8%, valoare comparabila cu cea regională 

şi uşor mai ridicată decât ponderea la nivel naţional; 

Industria participă cu 24,6% la formarea VAB, valoare cu peste 

2  procente mai mica fata de valoarea regională şi cea naţională. 

 

 

Dinamica unităţilor locale active 

 

La nivelul judeţului Brăila, în anul 2012, erau active 6360 firme, 

iar în ceea ce priveşte tipul activităţii CAEN, majoritatea îşi 

desfăşurau activitatea în comerţ (3580), pe locul doi plasându-se, la 

distanţă mare, firme din  industria prelucrătoare. 

 

 

CONCLUZII DIN ANALIZA PROFILULUI ECONOMIC AL JUDEŢULUI 

 

➢ Contribuţia judeţului Brăila  la formarea PIB regional a fost de 

10,79% în anul 2012 ceea ce plasează judeţul pe penultimul loc 

între judeţele regiunii 

➢ În ultimii ani s-a înregistrat, la nivelul judeţului, o creştere a  

numărului firmelor active pentru toate activităţile. A crescut 

ponderea firmelor active din construcţii, hoteluri şi restaurante, 

transport, depozitare şi comunicaţii şi din tranzacţii imobiliare.  

➢ Agricultura deţine o pondere de  18,8% din VAB judeţean, ceea ce 

plasează judeţul pe primul loc între judeţele regiunii. 

➢ Industria are o pondere în VAB judeţean  (24,6%). Ponderea 

industriei la formarea VAB judeţean plasează judeţul pe 

penultimul loc între judeţele regiunii. Caracteristicile industriei 

judeţului sunt:  

− Industrie concentrată în marile centre urbane şi foarte puţin 

prezentă în mediul rural 

− Industriile cele mai dezvoltate sunt:  industria construcţiilor 

navale reprezentă de Şantierul Naval Brăila, industria confecţiilor 

textile reprezentată de S.C. Braiconf Brăila şi de un mare număr 

de alte întreprinderi  

➢ Serviciile deţin o mare pondere din VAB judeţean (48,8%) şi  sunt 

în creştere continuă. De asemenea, cel mai mare număr de firme 

active şi cele mai mari investiţii brute se înregistrează în sfera 
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serviciilor. IMM-urile din domeniul serviciilor au cunoscut o 

creştere a numărului  de firme active şi de personal angajat.  În 

cadrul serviciilor se remarcă comerţul. Acesta a înregistrat 

creşteri ale ponderii în VAB judeţean. Cu toate acestea, judeţul 

Brăila se plasează pe ultimul loc între judeţele regiunii în ceea ce 

priveşte contribuţia serviciilor la formarea VAB judeţean. 

În sectorul transporturilor, judeţul este caracterizat de o 

importantă infrastructură a transportului feroviar, terestru, şi 

fluvial. Ponderea sectorului transport, depozitate şi comunicaţii la 

formarea VAB judeţean este de 10,1% (locul 2 între judeţele 

regiunii, după judeţul Constanţa) 

 Construcţiile înregistrează o dinamică pozitivă. Ponderea 

construcţiilor este în 2011 superioară mediei naţionale (la nivel 

judeţean aportul construcţiilor este în 2011 de 7,8% la formarea 

VAB judeţean). Starea infrastructurii de transport şi utilităţi a 

judeţului şi regiunii arată că pentru acest sector există mari 

oportunităţi de dezvoltare. 

 

Implicaţiile pentru ÎPT 

➢ Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de 

dezvoltare economică. 

Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că 

domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt: 

comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanica prin 

calificări ce se adresează industriei navale, agricultura şi 

industria alimentară. Prioritizarea acestora şi ponderile 

recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de 

previziunile privind ocuparea pe piaţa muncii. 

➢ Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi 

organizaţionale produse de investiţiile străine şi la cerinţele 

specifice ale IMM-urilor 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

− Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în 

parteneriat cu agenţii economici 

− Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru 

asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi 

dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii 

la agenţi economici  

− Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională 

prin implementarea sistemului de asigurare a calităţii în 

educaţie şi formare profesională 
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− Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe 

tehnice generale solide 

− Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

 

PIAŢA MUNCII 

 

În analiza pieţei muncii sunt folosite două serii de date 

statistice: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta privind forţa de 

muncă în gospodării (AMIGO). Valorile indicatorilor statistici din cele 

două serii de  date nu sunt identice datorită metodelor de calcul şi a 

metodologilor diferite. Utilizarea în analiza pieţei muncii a ambelor 

serii este justificată de nivelul  diferit al informaţiilor. Astfel, BFM 

permite compararea datelor  la nivel regional şi judeţean iar AMIGO 

permite compararea datelor între regiuni şi cu statistica europeană. 

Structura după nivelul de instruire, în anul 2012, a populaţiei 

ocupate la nivelul Regiunii Sud Est arată că 28,5% din totalul 

populaţiei ocupate are nivel de instruire scăzut (nivel gimnazial, 

primar sau fără şcoală absolvită). 

 Se remarcă, de asemenea, faptul că în rândul populaţiei 

feminine doar 7,2% are nivel de instruire profesional, comparativ cu 

19,4% din populaţia masculină. 

La nivelul judeţului, se constată, pentru perioada următoare, 

tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate în 

agricultură, în paralel cu creşterea numărului şi ponderilor populaţiei 

ocupate în servicii şi în construcţii. Industria a înregistrat fluctuaţii 

în perioada analizată. 

 

 Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei 

naţionale 

Structura ratei locurilor de muncă vacante pe activităţi ale 

economiei naţionale la nivelul regiunii Sud Est, arată că activităţile 

cu cele mai mari rate sunt: sănătate şi asistenţă socială (5,51%, sub 

media naţională), administraţie publică şi apărare (5,25%, sub media 

naţională), agricultură (2,89%, peste media naţională), intermedieri 

financiare (2,33%, sub media naţională), industria prelucrătoare 

(1,84%, sub media naţională), construcţii(1,3%, sub media naţională).  

Situaţiile menţionate arată că la nivelul Regiunii Sud Est 

comparativ cu nivelul naţional se înregistrează un deficit de forţă de 

muncă mai mare în domeniile: agricultură, hoteluri şi restaurante. 

Activităţile care înregistrează un deficit semnificativ sunt: 
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agricultura, industria prelucrătoare, intermedierile financiare, 

construcţiile. 

Profilul dominant la nivelul judeţului în ce priveşte cererea de 

forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea 

numărului de locuri de muncă vacante ): mecanică, comerţ, 

construcţii, economic, turism şi alimentaţie,  electric. Aceste 

domenii înregistrează o balanţă pozitivă  în ce priveşte diferenţa 

locuri de muncă vacante-şomeri. 

   

 

PROIECŢIA CERERII ŞI OFERTEI DE LOCURI DE MUNCĂ PE 

TERMEN MEDIU 

 

➢ Diminuare a cererii în: agricultură, industria extractivă, 

administraţie publică şi apărare, învăţământ 

➢ Creşteri ale cererii în: industria prelucrătoare, construcţii 

şi în majoritatea serviciilor: comerţ, hoteluri şi restaurante, 

transporturi, depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare, 

închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal 

firmelor. 

 

 

 Cererea prognozată pe activităţi economice (%) 

Activităţi 
ANUL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

agricultura, 

vânătoare şi 

silvicultură 24,4 24,0 23,6 23,3 22,9 22,5 22,1 22,2 

pescuit şi 

piscicultură 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

industrie 

extractiva 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

industrie 

prelucrătoare 22,0 22,2 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,2 

energie electrica, 

termica, gaze, apa 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

construcţii 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 

comerţ 11,9 12,1 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 12,9 

hoteluri şi 

restaurante 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

transport, 

depozitare, 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 
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comunicaţii 

intermedieri 

financiare 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

tranzacţii 

imobiliare, 

închirieri şi 

activităţi de 

servicii prestate în 

principal firmelor 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

administraţie 

publică şi apărare 6,3 6,1 6,0 5,8 5,7 5,5 5,4 5,4 

învăţământ 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4.4 

sănătate şi 

asistenţă socială 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 

Alte 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1 

Sursa datelor: prelucrare a datelor din studiul realizat de INCSMPS 

 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT 

 

➢ Rata ridicată a şomajului, şomajul  ridicat al tinerilor şi şomajul de 

lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 

▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile 

pieţei muncii  

▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a 

elevilor 

▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, 

din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 

▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea 

forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi 

calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 

absolvirea şcolii.  

▪ parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare 

a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot 

contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – 

prioritate permanentă a managementului şcolar. 

➢ Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare 

continuă - în contrast cu nevoile de formare în creştere (pentru 

întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 

ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a 

economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la 

cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor 
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oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru 

adulţi, având în vedere: 

▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea 

de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice 

şi organizaţionale din întreprinderi 

▪ adecvarea calificării cu locul de muncă 

▪ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

▪ recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a 

competenţelor dobândite pe cale formală şi informală 

▪ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile 

grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, 

consultanţă, etc. 

➢ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă de muncă - trebuiesc 

avute în vedere pentru: 

▪ Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, 

corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), 

judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS). Identificarea şi 

eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi 

nevoile de calificare. 

▪ Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a 

serviciilor, nevoile în creştere în construcţii, calificările 

necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu 

accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), 

priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi 

dezvoltarea rurală.  

➢ Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban 

- obligă la: 

▪ Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii 

învăţământului rural. 

▪ Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate.  

▪ Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din 

mediul rural şi din categorii defavorizate economic şi social. 

➢ Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile 

anticipate ale pieţei muncii corelată cu validarea periodică a 

datelor din studiile previzionale pe baza  datelor curente din surse 

oficiale şi administrative.  

 

 Ţinte  pentru oferta de formare profesională iniţială  
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Domeniul pregătirii de bază/ Profilul  Ţinte propuse 

pentru  oferta de 

formare  2013* 

(%) 

  

1.Mecanică 23 

2.Electromecanică 2.5 

3.Electronică şi automatizări 5.5 

4.Chimie industrială 1 

5.Materiale de construcţii 1 

6.Electric 5.5 

7.Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 10 

8.Agricultură 4.5 

9.Silvicultură 1 

10.Comerţ 10.5 

11.Turism şi alimentaţie 12 

12.Industrie alimentară 5 

13.Fabricarea produselor din lemn 2 

14.Industria textilă şi pielărie 4.5 

15.Tehnici poligrafice 0.5 

16.Estetica şi igiena corpului omenesc 1 

17. Protecţia mediului 3 

18. Economic 7.5 

19. Producţie media 0 

TOTAL 100  

- profilul tehnic 55.5 

- profilul servicii 31 

- profilul resurse naturale şi protecţia mediului 13.5 

TOTAL  100 

* ponderile reprezintă ieşiri din sistemul ÎPT în 2014 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢUL BRĂILA 

 

  Din punct de vedere al evoluţiei se constată că la 

învăţământul profesional în judeţul Brăila tendinţa este de creştere  

a numărului de elevi ce revine la  cadru didactic. La liceu se  

înregistrează o tendinţă de scădere a numărului de elevi ce revine la  

cadru didactic. 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic liceal 

În tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic tendinţele privind 

locurile de muncă vacante, şomerii înregistraţi, şomeri absolvenţi 

precum şi ocupaţiile şi grupele de ocupaţii relevante prin numărul de 

locuri de muncă vacante.  

      PLAI BRĂILA 2013-2020 

Domeniul de 

pregătire -ruta 

prog. 

Tendinţă locuri 

muncă vacante  

Tendinţă 

şomeri 

 

 

Diferenţă locuri 

vacante-şomeri  

(2006) 

Tendinţă 

şomeri 

absolvenţi 

Ponderea 

şomerilor 

absolvenţi din 

total şomeri 

Ocupaţii / grupe de 

ocupaţii relevante  

(prin nr. de locuri 

de muncă vacante  

în cadrul 

domeniului) 

Agricultură şi 

Silvicultură 

↓ Regiune,  

↓ BR 

↓  Regiune 

↓ BR,  

(-)  Regiune 

(-) BR,  

↓ Regiune 

2,2% 

Ocupaţii cu locuri 

de muncă ↑, şomaj 

↓, excedent locuri 

de  (+):  

Construcţii, 

instalaţii şi lucr. 

publice 

↑ Regiune,  

↓ BR,  

↑ Regiune 

↓ BR 

 

(+)  Regiune 

( +) BR,  

 

↓ Regiune 

0,7% 

Ocupaţii cu 

excedent 

semnificativ de 

locuri muncă: 

- Zidari – BR,  

- Constructori în 

beton armat şi 

asimilaţi - BR,  

- Dulgheri – BR,  

- Instalatori si 

montatori de ţevi – 

BR 

Turism şi 

alimentaţie 

↑ Regiune,  

↓  BR 

↓ Regiune 

↓  BR,  

 

(+)  Regiune ↓ Regiune 

1,4% 

Ocupaţii cu 

excedent 

semnificativ de 

locuri muncă: 

Ospătari şi barmani 

– , BR,  

Bucătari – BR 

Brutari, Patiseri, 

Cofetari – BR 

Comerţ ↑ Regiune,  

 

↑ BR 

↓ Regiune  

↓ BR 

 

(+)  Regiune  ↓ Regiune 

1,7% 

Ocupaţii cu 

excedent 

semnificativ de 

locuri muncă: 

Vânzători  

Mecanică ↑ Regiune 

↑ BR 

 

↓ Regiune 

↓ BR 

 

 

(+) Regiune 

(+) BR 

↓ Regiune 

2% 

Ocupaţii cu locuri 

de muncă ↑, şomaj 

↓, excedent locuri 

de  (+):  

Sudori şi debitori 

autogeni  

- Constructori 

montatori structuri 

metalice  

- Şoferi de 
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autocamioane si 

maşini de mare 

tonaj  

- Şoferi de 

autoturisme si 

camionete 

Electromecanică ↑ Regiune 

↑ BR 

≈ Regiune 

↓ BR 

(+) Regiune 

(+) BR,  

↓ Regiune 

6,9% 

Ocupaţii cu 

excedent 

semnificativ de 

locuri muncă: 

electromecanici 

montatori si 

reparatori de 

aparate  

Electronică şi  

automatizări 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

 

Chimie 

industrială 

↑ Regiune 

↑  BR 

 

↑  Regiune 

↓  BR, 

(-) Regiune 

(+)  BR 

0 Regiune 

0 % 

Dispersie mare şi 

valori mici pe 

ocupaţii în jud. 

relevante:  BR 

Materiale de 

construcţii 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

Valori 

nesemnificative 

 

Electric ↑ Regiune, 

 

↓ BR 

↓   Regiune,  

↓ BR 

 

(+) Regiune, 

(+) BR 

↓ Regiune 

2,6% 

Ocupaţii cu 

excedent de locuri 

muncă:  

- electricieni 

montatori si 

reparatori linii 

electrice   

Industrie 

alimentara 

↓ Regiune  

↑ BR 

 

↓ Regiune  

↓ BR 

 

(-)Regiune,  

(+) BR 

↓ Regiune 

10,9% 

Ocupaţii cu 

excedent de locuri 

muncă:  

- măcelari si alţi 

lucrători in 

prelucrarea cărnii  

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

↓ Regiune  

 

↓ BR 

↑  Regiune,  

↓ BR 

 

 

(+) Regiune, 

(+) BR 

↓ Regiune 

4,7% 

Ocupaţii cu 

excedent de locuri 

muncă:  

- lucrători in 

pregătirea si 

tratarea lemnului  

- operatori la 

maşinile si utilajele 

pentru fabricarea 

prod. din lemn - 

Industrie textilă 

şi pielărie 

↓ Regiune  

↓ În toate 

judeţele 

 

↓ Regiune  

 

↓  BR 

(-)Regiune,  

 (+) BR 

 

↓ Regiune 

6,9% 

Ocupaţii cu 

excedent 

semnificativ de 

locuri muncă:  

- confecţioneri - 

asamblator articole 

textile  

Profilul dominant la nivelul judeţului în ce priveşte cererea de forţă 

de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea 

numărului de locuri de muncă vacante): mecanică, comerţ, 

construcţii, economic, turism şi alimentaţie, electric. Aceste domenii 



P.A.S. „C.D.Neniţescu” – Brăila 2016-2021 

 

 62 

înregistrează o balanţă pozitivă  în ce priveşte diferenţa locuri de 

muncă vacante-şomeri 

Se constată că influenţa absolvenţilor în totalul şomerilor înregistraţi 

este în scădere la toate domeniile de formare profesională. Din 

analiza datelor rezultă că influenţele cele mai mari asupra şomajului 

le-au avut, în anul 2008, domeniile de formare profesională mecanică 

(447 absolvenţi înregistraţi în şomaj), comerţ (131 absolvenţi 

înregistraţi în şomaj), construcţii (96 absolvenţi înregistraţi în 

şomaj), agricultura (92 absolvenţi înregistraţi în şomaj). 

Comparând valorile absolute ale şomerilor absolvenţi şi numărul 

locurilor de muncă vacante se observă că numărul absolvenţilor este 

cu mult mai mic decât locurile vacante la toate domeniile, cu 

excepţia agriculturii şi a chimiei industriale. În acest context, 

cauzele pot fi identificate în nivelul de pregătire al absolvenţilor 

şi/sau refuzul acestora de angajare pe locurile de muncă vacante. 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru învăţământul postliceal 

Pentru şcoala postliceală,  domeniile cu dinamică pozitivă la nivel 

judeţean (tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi balanţă 

pozitivă locuri de muncă-şomeri) sunt: economic, servicii, sănătate 

şi asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică. În domeniul 

economic cele mai solicitate ocupaţii sunt: agenţi în activitatea 

financiară şi comercială, agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri. 

În domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică se remarcă cererea 

mare pentru asistenţi medicali generalişti  

Domeniile: agricol şi alimentar, construcţii, electronică, energetică, 

industria lemnului, mecanică, protecţia mediului, transporturi 

înregistrează în 2008 un număr nesemnificativ de locuri de muncă 

vacante. 

 

 

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE 

DEZVOLTĂRII ÎPT LA ORIZONTUL ANULUI 2014 

 

- nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor 

umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

- pentru compensarea pierderilor  de populaţie şcolară şi 

consolidarea poziţiei şcolilor în cadrul comunităţii - se desprinde 

nevoia şi oportunitatea unei strategii de diversificare a grupurilor 

ţintă şi a ofertei de servicii: implicarea activă pe piaţa formării 
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adulţilor, servicii în folosul comunităţii, contracte cu întreprinderile 

şi alte organizaţii pentru studii, cercetări şi consultanţă, etc. 

- în sprijinul adaptării permanente a ofertei la comanda socială, este 

necesară crearea şi aplicarea unor proceduri coerente de 

investigare a nevoilor de calificare la nivel regional şi local, care să 

furnizeze  informaţiile necesare - credibile, de calitate, periodic  

actualizate şi accesibile şcolilor şi beneficiarilor sistemului de 

educaţie şi formare profesională.  

 

Conform PRAI şi PLAI Brăila 2016 priorităţile locale sunt: 

 

 

P1 – ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE PRIN CALIFICĂRI ŞI 

CURRICULUM LA CERINŢELE  SOCIO – ECONOMICE LOCALE 

 

P2 - PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE FORMARE CONTINUĂ A 

RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN VEDEREA 

INTEGRĂRII PROFESIONALE A TINERILOR 

 

P3 – CREŞTEREA CALITĂŢII SISTEMULUI DE INFORMARE ŞI 

CONSILIERE PROFESION ALĂ 

 

P4 - FACILITAREA ACCESULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI 

TEHNIC A POPULAŢIEI ŞCOLARE DIN MEDIUL RURAL ÎN VEDEREA 

EGALIZĂRII ŞANSELOR 

 

P5 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI DOTAREA CU 

ECHIPAMENTE SPECIFICE PREGĂTIRII ÎN VET ÎN CONCORDANŢĂ CU 

STANDARDELE EUROPENE 

 

 

PARTEA A II-A ANALIZA NEVOILOR 

 

II. 1. ANALIZA MEDIULU EXTERN 

 

Prin analiza mediului extern s-au identificat: 

 

1. Politicile şi priorităţile la nivel naţional 
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Educaţia şi formarea profesională  în perspectiva învăţării pe 

tot parcursul vieţii sunt  priorităţi  ale UE pentru  2016-2021: 

1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul 

educaţiei şi formării profesionale 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării 

profesionale  

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 

4. Eficientizarea guvernanţei şi a cooperării în VET. 

 

Contextul naţional  

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 

2015: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea 

competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării 

durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională 

către societate, către mediul social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi 

informale; învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii 

educaţionale;  

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

serviciilor educaţionale. 

Sistemul ÎPT/TVET din România se află într-un proces de 

reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului 

Phare VET RO 9405. 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat 

documentul programatic Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte 

strategia de dezvoltare a resurselor umane si implicit priorităţile 

identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului 

uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea 

egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii si 

dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive care 

vor conduce, până în 2016, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii 

a 850 000 persoane. 
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Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

- promovarea educaţiei si formării iniţiale şi continue de calitate, 

incluzive pentru învăţământul universitar si cercetare; 

- promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii şi 

productivităţii muncii; 

- facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe 

termen lung; 

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive; 

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

inclusiv din zonele rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor 

vulnerabile. 

 

2. Mărimea actuală şi previzionată a pieţei muncii 

 

 Evoluţiile imprevizibile ale pieţei muncii şi economiei din 

ultimele luni,  în condiţiile crizei economico-financiare,arată că 

previziunile privind cererea pieţei muncii la orizontul anului 2017, 

recomandate pentru oferta IPT capătă un grad foarte ridicat de    

relativitate.  În acest context, se apreciază că este necesară 

monitorizarea evoluţiilor pieţei muncii şi urmărirea studiilor 

previzionale realizate de Comisia naţională de prognoză pentru 

actualizarea ţintelor propuse pentru oferta IPT pentru anul şcolar 

2016-2017. 

 

3. Numărul actual şi cel previzionat al tinerilor din zonă 

 

 Prognoza absolvenţilor de gimnaziu pentru perioada 2012 - 2016 

 

    La nivelul judeţului  distribuţia elevilor de la învăţământul 

gimnazial în anul şcolar 2011-2012 se prezintă astfel: clasa a V a – 

3170 elevi; clasa a VI a –3970; clasa a VII a -  3339 şi clasa a VIII a – 

3334 elevi. Se observă că în perspectiva următorilor ani nu este 

afectată oferta de formare profesională iniţială în valori absolute în 

condiţiile păstrării unei ponderi de aproximativ 60% a ofertei IPT faţă 

de totalul ofertei învăţământului din judeţ. 

 

 

4. Distribuţia teritorială a şcolilor ÎPT în judeţul Brăila 
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Zona I este determinată de zona de recrutare relevantă a 

unităţilor şcolare IPT din municipiul Brăila.   

Zona  II   se concentrează  actualmente pe 4 unităţi şcolare IPT  

de  la Însurăţei, Stăncuţa, Gropeni, Viziru. 

Zona III   are ca punct central oraşul Făurei şi comuna Jirlău. 

Zona IV  se află în partea de est a judeţului şi are ca punct 

central  Grup Şcolar Oncescu Ianca, Şuţeşti, Movila Miresii. 

Zona V  situată în nordul judeţului, având ca centru Liceul 

„Matei Basarab” Măxineni. 

 

 

5. Nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din 

regiune şi cea de la nivel local  

 Având în vedere schimbările ce se vor produce, considerăm că, 

în viitor, cele mai mari şanse de angajare le vor avea persoanele 

care vor demonstra următoarele calităţi: 

➢ competenţă profesională; 

➢ capacitate foarte bună de comunicare; 

➢ spirit de echipă; 

➢ autonomie de lucru; 

➢ capacitate şi motivaţie de a învăţa toată viaţa; 

➢ adaptabilitate la schimbare şi o atitudine pozitivă în raport cu 

schimbarea. 

Rolul determinant al şcolii poate fi sesizat nu doar în ceea ce 

priveşte educaţia profesională a tinerilor, dar şi în ceea ce 

priveşte educaţia familială şi comunitară, prin elemente care nu 

sunt analizate întotdeauna cu atenţie şi care pot avea efecte 

deosebit de importante pe termen lung.  

 

 

 6. Factorii interesaţi şi aşteptările acestora 

Factorii interesaţi de forţa de muncă calificată în cadrul şcolii 

noastre la nivelul Standardelor Europene, sunt agenţii economici din 

regiune, din ţară si U.E., aşa cum rezultă din oferta locurilor de 

muncă da la AJOFM dar şi din târgurile de locuri de muncă. 

 

7. Relaţia cu ceilalţi furnizori de formare din zonă 

Între şcoala noastră si celelalte grupuri şcolare din judeţ există o 

concurenţă permanentă cu privire la calitatea procesului de 

învăţământ şi a competenţelor dobândite de elevi. Acest lucru 

rezultă din concursurile pe meserii organizate la nivel local şi 

naţional şi din rezultatele obţinute la olimpiadele interdisciplinare. 
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Pe de altă parte, cadrele didactice din şcoala noastră păstrează o 

strânsă colaborare cu colegii din celelalte grupuri şcolare, 

participând la acţiuni comune în cadrul  cercurilor metodice, urmând 

cursuri organizate de CCD Brăila. 

Cadre didactice din şcoala noastră colaborează cu AJOFM Brăila 

pentru cursurile de formare adulţi pe diverse specializări. 

  

8. Parteneri actuali sau potenţiali 

 

Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” Brăila colaborează cu agenţi 

economici ce desfăşoară o gamă variată de activităţi economice, 

fapt impus de diversitatea specializărilor existente, astfel încât 

instruirea practică a elevilor să se desfăşoare în cele mai bune 

condiţii, elevii să poată dobândi competenţe în concordanţă cu 

cerinţele acestora.   

  

 

9.  Sursele şi capacitatea potenţială de finanţare 

 

Reabilitarea şi dotarea atelierelor şcoală şi a laboratoarelor la 

nivelul standardelor 

europene s-a realizat prin: 

• Prin venituri proprii şi achiziţii de la buget s-au asigurat fonduri 

necesare pentru reparaţii săli de clasă, mobilier, dotări 

materiale didactice şi soft educaţional. 

• In anul şcolar 2008-2009 s-au reabilitat grupurile sanitare din 

Corpul B al şcolii, la nivelul standardelor europene şi s-a 

refăcut arhitectura holurilor. 

• In anul şcolar 2009-2010 s-a început  reabilitarea unui laborator 

de analize chimice din fonduri de la bugetul local, iar din 

fonduri proprii s-au amenajat Cabinetul de ecologie si serviciul 

secretariat.  

• In anul şcolar 2010-2011 s-a finalizat  reabilitarea unui 

laborator de analize chimice din fonduri de la bugetul local, iar 

din fonduri proprii s-a amenajat Cabinetul de matematica si s-

au facut reparatii la birourile administrative. 

• In anul şcolar 2011-2012 s-a început   reabilitarea unui atelier 

pentru profilul servicii – turism şi alimentaţie publică din 

fonduri de la bugetul local, iar din fonduri proprii s-a extins şi 

reamenajat  biblioteca, s-au făcut reparaţii la cancelaria 

profesorilor şi la biroul contabilitate. 
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• In anul şcolar 2012-2013 s-au montat centrale termice in corpul 

A pe vechea intalaţie de încalzire 

• In anul şcolar 2013-2014 s-a finalizat    reabilitarea atelierului 

pentru profilul servicii – turism şi alimentaţie publică din 

fonduri de la bugetul local, iar din fonduri proprii s-au făcut 

reparaţii în clasele din corpul A şi B. 

• In anul şcolar 2013-2014 s-a finalizat    reabilitarea din fonduri 

de la bugetul local a sistemului de încălzire din şcoală din 

corpul C. 

• In anul şcolar 2013-2014 s-a finalizat  reabilitarea grupurilor 

sanitare pentru elevi din Corpul A, la nivelul standardelor 

europene. 

• In anul şcolar 2014-2015 s-a finalizat  reabilitarea grupurilor 

sanitare pentru profesori şi elevi din Corpul B, la nivelul 

standardelor europene. 

• In anul şcolar 2014-2015 s-a finalizat  reabilitarea grupurilor 

sanitare pentru profesori din Corpurile A şi C, la nivelul 

standardelor europene. 

• In anul şcolar 2014-2015 s-a finalizat    reabilitarea din fonduri 

de la bugetul local a sistemului de încălzire din şcoală din 

corpul B.  

• In anul şcolar 2015-2016 s-a finalizat reabilitarea din fonduri de 

la bugetul local, pe investiţii, a sistemului de încălzire din 

corpul A. Din fondul de reparaţii s-a amenajat în corpul B 

atelierul de Servicii-turism. Totodată din fondul de reparaţii s-a 

efectuat placarea cu lambriu a pereţilor de la etajul I, corp B şi 

s-a finalizat placarea cu lambriul a scării elevilor dar şi a 

holurilor de la etajul I şi II, în corpul A. Deasemeni a fost 

reamenajat Laboratorul de Fizică (scimbare mobilier, placare 

cu lambriu, montare jaluzele, şlefuire parchet). Cu forte proprii 

a fost schimbat parchetul şi lambriul din unele săli de clasă sau 

cabinete. Au fost igienizate toate spaţiile şcolare pâna la 

31.08.2016. 

• In anul școlar 2016- 2017 

Au fost renovate săli de clasă, s-au placat pereții cu lambriu și 

pardoselile cu gresie în corpul A –pe reparații capital. 

Au fost igienizate toate spațiile școlare pentru desfășurarea în 

bune condiții a procesului instructiv- educativ. 

Pe reparații au fost renovate toate sălile de clasă de la etajul I, 

corp B. 

A fost renovat cabinetul de Legislație rutieră și Atelierul de 

Alimentație Publică. 
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• In anul școlar 2017- 2018 

A fost amenajată o sală de Ed. Fizică și Sport pe cheltuieli de 

reparații, intr-un fost atelier de Tehnologii care nu mai era 

folosit. 

A fost efectuate lucrări de verificare și reparații la centralele 

murale. 

Au fost igienizate toate spațiile școlare pentru desfășurarea în 

bune condiții a procesului instructive- educative. 

 

10.  Surse de informaţii pentru evaluarea externă 

 

  Pentru analiza mediului extern s-au utilizat: 

• Documente publicate: PRAI, PLAI, documente MECS, statistici 

şi studii AJOFM  

• Chestionare  şi interviuri aplicate agenţilor economici şi 

părinţilor; 

• Consultări cu directorii şcolilor de acelaşi profil din judeţ si 

ţară; 

• Consultări cu inspectorii de specialitate de la ISJ Brăila. 

 

 

II.2. CONCLUZII 

 

În prezent, oferta de şcolarizare a Colegiului Tehnic „C.D. 

Neniţescu” este relativ bine corelată cu nevoile de calificare ale 

judeţului în domeniile: industria alimentară, resurse naturale şi 

protecţia mediului, mecanică, electric şi servicii – turism şi 

alimentaţie publică.  

 

➢ Nevoile de calificare previzionate pentru piaţa muncii brăilene 

corespund domeniilor: Mecanică, Construcţii şi lucrări publice, 

Electronică şi automatizări, Turism, Alimentaţie publică şi 

Comerţ, Industrie alimentară, Protecţia mediului, Turism şi 

alimentaţie publică. 

➢ Procesul instructiv-educativ trebuie să aibă în vedere formarea 

competenţelor adecvate cerinţelor socio-economice, orientate 

spre dezvoltarea spiritului antreprenorial, utilizarea noilor 

tehnologii, cultivarea atitudinii faţă de muncă şi a respectului 

pentru calitate, mobilitate ocupaţională. 

➢ Mobilitatea ocupaţională implică consolidarea pregătirii 

profesionale, indiferent de calificare cu competenţe specifice 

economiei de piaţă. 
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➢ Este necesară formarea continuă a adulţilor prin organizarea 

de cursuri pentru reconversie profesională a acestora în 

conformitate cu cerinţele socio-economice. 

 

 

II.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Analiza nevoilor – autoevaluare internă 

Predare şi învăţare 

Cadrele didactice din şcoala noastră au o înaltă pregătire 

profesională, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi 

psihopedagogic. 

Acest fapt se dovedeşte cu: 

➢ Rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri pe meserii, 

examenele de certificare a competenţelor profesionale nivel  II, 

la examenele de certificare a  competenţelor profesionale a 

absolvenţilor claselor a XII-a, şcoala postliceală  şi şcoala de 

maiştri. 

➢ Procesele-verbale încheiate cu ocazia inspecţiilor efectuate 

pentru susţinerea gradelor didactice. 

➢ Calificativul obţinut de Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” la 

inspecţia de tip RODIS desfăşurată în anul şcolar 2010 – 2011 

este de  „Foarte Bine”; acest calificativ se reflectă şi în prezent 

pe activitatea şcolii. 

➢ Rezultatele foarte bune obţinute de către profesorii şcolii  la 

cursurile de formare organizate de CCD sau alte instituţii de 

formare. 

Astfel există preocupări pentru îmbunătăţirea procesului de 

învăţământ prin: 

➢ Realizarea şi avizarea unor programe şcolare pentru CDL în 

concordanţă cu Standardele de Pregătire Profesionale, 

suporturi de curs şi ghiduri pentru elevi. 

➢ Aplicarea unor strategii moderne de predare - învăţare – 

evaluare utilizând cu succes munca în echipă, munca 

diferenţiată şi fişe de lucru, conform stilurilor de învăţare ale 

elevilor. 

➢ Desfăşurarea de lecţii demonstrative în cadrul activităţilor 

metodice la nivel de şcoală şi la nivel judeţean bazate pe 

metode active – interactive, menite să formeze interese, 

capacităţi şi deprinderi în concordanţă cu obiectivele şi 

competenţele specifice propuse. 
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➢ Utilizarea unor mijloace moderne de învăţământ, a softului 

educaţional AEL, a metodelor didactice bazate pe modelare, 

problematizare, joc de rol, studiu de caz adaptate stilurilor 

specifice de învăţare ale elevilor ( învăţare centrată pe elev). 

➢ Realizarea interdisciplinarităţii prin lecţii organizate pe secţiuni 

(secvenţe de lecţii ) cu participarea a doi profesori aparţinând 

unor arii curriculare diferite. 

➢ Realizarea de seturi de teste pe niveluri de dificultate cu o 

gama largă de itemi, implicarea elevilor în procesul de evaluare 

a cunoştinţelor dobândite prin autoevaluare.  

 

Resursele şi materialele de învăţare 

Resurse umane: 

 

     Situaţia privind încadrarea profesorilor în ultimii ani şcolari  este 

cuprinsă în tabelul următor: 

 

 

 

An 

şcolar 

Număr 

cadre 

didactice 

din 

unitate 

Număr 

cadre 

didactice 

titulare 

Suplinitori Număr 

personal 

didactic 

auxiliar 

Număr 

personal 

nedidactic 

 

 

 

 

Calificaţi Necalificaţi 

2017-

2018 

55 36 19 - 11 15 

2016- 

2017 

57 41 16 - 11 13 

2015-

2016 

50 42 8 - 11 

 

15 

2014 - 

2015 

51 42 9 - 11 15 
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2013 -

2014 

51 45 6 - 11 14 

2012 - 

2013 

51 38 13 - 11 13 

2011 - 

2012 

47 35 12 - 11 13 

2010 - 

2011 

53 39 14 - 11 13 

2009-

2010 

51 37 14 - 11 14 

2008-

2009 

59 45 14 1 11 14 

 

 

Profesorii şi maiştrii instructori s-au preocupat permanent de 

perfecţionarea profesională, susţinând şi promovând examene de 

definitivat, de obţinere a gradului I şi II. 

 Majoritatea cadrelor didactice din şcoala noastră au participat 

la cursuri de formare şi perfecţionare care au avut ca scop 

familiarizarea cu utilizarea PC-ului, a softului educaţional AEL, 

cursuri de orientare şi consiliere (pentru profesorii diriginţi), de 

management educaţional, de învăţare centrată pe elev, cursuri 

organizate pe axa POS DRU la CCD Brăila sau cu mediul academic. 

 Cadrele didactice din şcoala noastră au fost solicitate la 

evaluarea elevilor în cadrul examenelor de bacalaureat, de obţinere 

a certificatelor de competenţe profesionale nivel I şi II, concursuri şi 

olimpiade, pentru elaborare de subiecte  la bacalaureat şi olimpiade, 

concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământ ( 

titularizare, suplinitori calificaţi, necalificaţi).  

Şcoala noastră a fost şi este în atenţia organizatorilor de Olimpiade 

şcolare – etapa judeţeană şi naţională. 

 

Resurse materiale 

 Resursele materiale ale şcolii şi dotările au fost prezentate în 

partea I a PAS - ului. Acestea corespund cerinţelor medii prezentate 

în Standarde . 

 

Succesele elevilor   

 În fiecare an dintre elevii şcolii s-au evidenţiat la olimpiadele 

şcolare şi concursuri organizate la nivel judeţean sau naţional.  

Succesele elevilor noştri sunt prezentate  în capitolul I. 

 

Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 
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 Îndrumarea, informarea şi consilierea vocaţională este bine 

planificată de directorul şcolii responsabil cu activitatea educativă 

şi de profesorii diriginţi. 95 % dintre aceştia  au finalizat cursul de 

consiliere şi orientare organizat de CCD. 

 Colegiul nostru are un cabinet Interşcolar de Asistenţă 

Psihopedagogică şi un profesor consilier care are cuprinse în planul 

managerial activităţi pentru realizarea următoarelor obiective:  

- prevenirea şi diminuarea absenteismului / abandonului şcolar; 

- autocunoaştere şi dezvoltare personală 

- orientarea carierei – formarea de priceperi şi deprinderi pentru 

autoevaluarea calităţilor şi aptitudinilor în vederea alegerii carierei; 

- informarea elevilor cu privire la posibilităţile de angajare şi piaţa 

muncii. 

Oferta educaţională a şcolii a fost mediatizată şi prezentată 

prin acţiuni specifice. 

Astfel, în anul şcolar 2007-2008 s-a instituit ziua „Porţilor 

Deschise” prin care absolvenţii de gimnaziu pot vizita unitatea şi 

primi toate informaţiile legate de oferta educaţională a şcolii. 

Această manifestare se desfăşoară în fiecare an . 

 

Calificări şi curriculum 

 Prin oferta educaţională existentă, Colegiul Tehnic „C.D. 

Neniţescu” urmăreşte să se constituie un centru puternic de 

pregătire a forţei de muncă, răspunzând astfel cerinţelor pieţei 

muncii locale. 

 Prin formare iniţială pregătim elevi: 

• În cadrul învăţământului liceal ruta directă ( zi, seral, frecvenţă 

redusă), pentru următoarele specializări: Tehnician ecolog şi  

protecţia calităţii mediului, Tehnician analize produse 

alimentare, Tehnician în instalaţii electrice,  Tehnician 

operator tehnică de calcul, Tehnician electrotehnist, Tehnician 

mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

• Prin Învăţământul Profesional: calificări în domeniul Industria 

alimentară, domeniul Mecanică, Mecanic auto, Electric şi 

Electromecanic. 

• Şcoală postliceală cu specializare în domeniul Protecţiei 

Mediului  (curs de zi ) şi şcoala de maiştri cu specializări în 

domeniile: Mecanic ( curs seral ), Energetic ( curs seral ),  

Industrie alimentară ( curs seral ). 

Suntem acreditaţi pentru cursuri de Formare Continuă a 

Adulţilor in meseria brutar - patiser. 
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În fiecare an şcoala elaborează Curriculum – uri la decizia şcolii 

şi în parteneriat cu agenţii economici locali, Curriculum - uri de 

dezvoltare locală care să permită dobândirea de competenţe elevilor 

conform programei şcolare şi necesităţilor agenţilor economici. 

Şcoala este dotată cu echipamente pentru realizarea pregătirii 

practice conform cerinţelor programei şcolare, atât pentru laborator 

cât şi pentru pregătirea practică tehnologică la marea majoritate a 

domeniilor de formare profesională. 
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II.4. Analiza SWOT 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

• Şcoală cu tradiţie în zonă 

• Oferta de şcolarizare actualizată în 

conformitate cu cerinţele socio - 

economice regionale şi cu profilul 

intercultural al oraşului Brăila 

• Şcoală acreditată ca furnizor de servicii 

de Formare Continuă a Adulţilor 

• Forme de învăţământ accesibile pentru 

toate categoriile de persoane interesate 

de educaţie şi pregătire profesională de 

toate etniile 

• Acţiuni de popularizare a ofertei 

educaţionale prin “ Ziua porţilor deschise” 

şi prin diverse proiecte 

• Cadre didactice cu pregătire bună şi 

foarte bună atât din punct de vedere 

ştiinţific cât şi psihopedagogic 

• Elaborarea programelor şcolare de CDS  

ptr. filiera teoretică 

• Elaborarea programelor şcolare de CDL  în 

parteneriat cu agenţii economici 

• 95 % din cadrele didactice au cunoştinţe 

de operare PC 

• Existenţa unui  psiholog  în unitate 

• Motivaţia materială redusă a cadrelor 

didactice 

• Instabilitatea şi fluctuaţia personalului 

didactic, fapt care generează dificultăţi în 

asigurarea continuităţilor în special la 

clasele terminale şi la disciplinele de 

bacalaureat 

• Slaba implicare a comunităţii locale în 

relaţia agent economic – comunitate – 

şcoală 

• Slaba implicare a familiei în activitatea 

şcolii 

• Un procentaj destul de mare de elevi 

provin din familii dezorganizate, cu 

resurse financiare foarte mici sau cu 

părinţii plecaţi în străinătate 

• Lipsa de iniţiativă şi a exerciţiului de 

comunicare a elevilor în exprimarea 

propriilor opinii şi interese 

• Insuficiente proiecte şi programe abordate 

la nivelul şcolii cu fonduri extrabugetare 

• Slaba implicare a întregului colectiv al 

şcolii în popularizarea organizaţiei.  
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• Bibliotecă dotată cu un număr mare de 

volume pentru cultură generală, 

documente didactice, manuale auxiliare şi 

ghiduri pentru elevi şi profesori 

• Personal nedidactic cu experienţă 

profesională 

• Baza materială pentru laboratoare, 

cabinete  şi ateliere  conform standardelor 

impuse 

• Dotarea cu echipamente pentru educaţie 

fizică la standardele impuse 

• Cabinet amenajat pentru consiliere şi 

orientare psihopedagogică  

• Realizarea unor acţiuni de reabilitare, 

amenajare şi modernizare a clădirilor 

şcolii şi a mobilierului şcolar. 

 

 

 

 

 

 

Oportunităţi 

 

Ameninţări 

 

• Valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor prin colaborarea cu anumiţi 

parteneri  care iniţiază anumite proiecte şi 

activităţi interculturale 

• Disponibilitatea presei pentru 

popularizarea activităţilor şi rezultatelor 

deosebite cu scopul creşterii prestigiului 

• Scăderea populaţiei şcolare 

• Migraţia cadrelor didactice 

• Programe şcolare obligatorii 

supraîncărcate  

• Creşterea costurilor materialelor didactice 

în paralel cu scăderea posibilităţilor de 

achiziţionare a acestora  de către şcoală 
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şcolii în comunitate, atragerii unor elevi 

cu un nivel mai bun de pregătire, implicării 

familiei în activităţile şcolare 

• Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii ( 

Poliţie, Biserică, Instituţii culturale ) 

• Descentralizarea şi autonomia 

instituţională 

• Posibilitatea antrenării elevilor şi 

părinţilor în activităţi productive şi de 

întreţinere a şcolii 

• Ofertă variată a CCD de formare a cadrelor 

didactice 

• Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma 

personal specializat 

• Disponibilitatea autorităţilor locale  pentru 

problemele şcolii 

• Comunicare eficientă facilitată de reţeaua 

informaţională existentă 

• Atragerea de fonduri de finanţare din toate 

sursele posibile – fonduri structurale, 

fundaţii, MECS prin propuneri de proiecte 

pertinente. 

 

şi  elevi 

• Legislaţia actuală privind sponsorizarea 

nu favorizează implicarea agenţilor 

economici ca parteneri 

• Statutul incert al pieţei forţei de muncă 

din zonă, în continuă schimbare. 
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II.5. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare 

Este necesar ca toţi factorii implementării strategiilor în educaţie 

să pornească la drum cu aceleaşi concepţii, aceeaşi ideologie însuşită 

din programele guvernamentale. Această identitate ideologică vine în 

sprijinul managerilor de ordin inferior care pot dezvolta astfel strategii 

consistente cu politicile educaţionale lansate prin programele de 

guvernare. 

La nivelul politicilor educaţionale promovate de MENCS s-a lansat 

conceptul învăţământului informatizat ca instrument al trecerii la 

învăţământul formativ, centrat pe  dezvoltarea de competenţe. Chiar 

dacă ţintele strategice sunt consistente, aliniate, la politicile şi  

ideologiile de nivel naţional, rămâne totuşi un element care poate genera 

contradicţii, conflicte ce pot duce în situaţii extreme la anularea 

demersurilor manageriale – pregătirea angajaţilor pentru a face faţă 

schimbărilor permanente, altfel spus formarea continuă a cadrelor 

didactice. 

Reforma sistemică eficientă şi coerentă, care generează valoarea 

adăugată a procesului educaţional în dezvoltarea personală şi 

profesională a fiecărui elev, student, viitor cetăţean, dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor, reprezintă misiunea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării. 

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe 

îmbunătăţirea actului educaţional din fiecare sală de clasă sau de curs, 

laborator, atelier şcolar, sală de sport, astfel încât elevii să devină într-

adevăr beneficiarii eforturilor umane şi financiare coordonate de 

instituţiile abilitate şi responsabile. 

Ţinând cont de cele mai de sus, de schimbările socio-economice 

ale României, este important, ca şcoala noastră să-şi analizeze cu 

atenţie rolul şi acţiunile având în următoarea strategie pentru  anii 2016 

– 2021. 

SCOPURI  STRATEGICE  

 

  Conform SWOT şi pornind de la misiunea asumată s-au stabilit 

următoarele scopuri strategice şi priorităţi: 

• Eficientizarea managementului la nivelul şcolii pentru asigurarea 

unei pregătiri de calitate pentru toţi elevii; 

• Pregătirea cadrelor didactice pentru a aplica metode moderne în 

procesul instructiv educativ în perspectiva egalizării şanselor 

elevilor; 

• Optimizarea procesului de predare – învăţare – evaluare prin 

modernizarea bazei materiale şi a instrumentelor utilizate în 

învăţământului profesional şi tehnic. 
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S-au identificat următoarele priorităţi:   

 

P1 Continuarea implementării  sistemului calităţii la nivelul întregii 

organizaţii de la  Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”; 

P2 Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din 

şcoală pentru asigurarea calităţii învăţământului profesional şi tehnic în 

vederea integrării profesionale a tinerilor. 

P3  Adaptarea  ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea pieţei 

muncii în context local, naţional şi european. 

P4 Dezvoltarea infrastructurii prin reparaţii capitale  la  spaţiile de 

învăţământ 

P5 Modernizarea spaţiilor de învăţământ existente şi îmbunătăţirea bazei 

materiale  conform cerinţelor standardelor de pregătire profesională 

P6 Îmbunătăţirea comunicării şi implicarea actorilor sociali ( părinţi, 

agenţi economici, comunitatea locală şi multiculturală ). 

P7 Creşterea nivelului educaţional și de instruire în procesul de 

învățământ, al elevilor, prin programe speciale de adaptare, inclusiv a 

celor cu nevoi speciale sau care provin din familii dezorganizate. 

P8 Promovarea valorilor prin programe de pregătire profesională pentru 

elevi şi  cadre didactice. 

                                

OBIECTIVE GENERALE 

 

1. Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii la 

nivelul întregii organizaţii; 

2. Eficientizarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, în 

perspectiva asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar şi tehnic; 

3.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 

4. Crearea de noi spaţii pentru desfăşurarea procesului instructiv-

educativ în condiţii bune;  

6. Implicarea tuturor factorilor ce pot contribui la orientarea elevilor, 

viitori absolvenţi, precum şi consilierea privind dezvoltarea personală; 

6. Responsabilizarea şi stimularea cadrelor didactice în scopul obţinerii 

de performanţe şcolare; 

7. Crearea unui climat favorabil desfăşurării activităţilor didactice prin 

repararea şi modernizarea spaţiilor. 

 

 

 

 

NR.  7282   / 5.09.2019 
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PARTEA A III-A: PLAN OPERAŢIONAL 2019- 2020 

    III.1.OBIECTIVE PRIORITARE ŞI ŢINTE 

a. Obiective operaţionale propuse: 

 1. Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii la 

nivelul întregii  organizaţii. 

 2. Eficientizarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, în 

perspectiva       asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar şi  

     tehnic. 

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

4. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de orientare şi consiliere privind 

cariera şi reuşita socială.  

5. Corelarea specializărilor ce răspund cerințelor pieței muncii cu 

solicitările agenților economici. 

6. Desfăşurarea întregului proces instructiv-educativ în condiţii 

optime. 

7. Continuarea  amenajării  și dotării tuturor cabinetelor și spațiilor 

de învățământ                                                     

8. Continuarea înlocuirii  mobilierului școlar în vederea derulării 

procesului      instructiv-educativ în condiții optime. 

9. Realizarea orelor de curs în condiţii de siguranţă pentru elevi şi la        

nivelul cerinţelor standardelor de pregătire. 

10. Finalizarea  amenajărilor şi dotărilor spaţiilor şcolare 

nominalizate. 

10. Implicarea tuturor factorilor ce pot contribui la orientarea 

elevilor, viitori absolvenţi, precum  şi consilierea privind dezvoltarea 

personală. 

11. Elaborarea unor proiecte educative privind cariera şi piaţa 

muncii. 

12. Corelarea specializărilor cu solicitările agenților economicii care 

răspund cerințele pieței muncii. 

13. Sprijinirea elevilor cu CES și a celor proveniți din familii 

defavorizate, pentru accesarea unei cariere în funcție de capacitățile și 

abilitățile fiecăruia. 

 

14. Responsabilizarea şi stimularea cadrelor didactice în scopul 

obţinerii de performanţe şcolare. 
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15. Aplicarea unor programe de pregătire diferenţiată a elevilor dotaţi 

pentru obţinerea de performanţe. 

 

 

     b. Ţinte 

    P1 

 Ţinta strategică 1. Completarea bazei de date on – line deschisă de  

ARACIP pentru unitatea şcolară; 

Ţinta strategică 2. Completarea și elaborarea procedurilor şi a 

instrucţiunilor necesare introducerii sistemului calităţii la nivelul 

organizaţiei Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”; 

Ţinta strategică 3. Realizarea strategiei privind sistemul calităţii şi 

implementarea acesteia la nivelul organizaţiei Colegiul Tehnic 

„C.D. Neniţescu”; 

       P2 

     Ţinta strategică 1: Elaborarea politicilor şi strategiilor de acţiune 

pentru anul   şcolar 2019-2020; 

     Ţinta strategică 2: 99% din cadrele didactice calificate au 

competenţele necesare pentru realizarea unei formări     

profesionale moderne a elevilor şi adulţilor. 

        P3   

     Ţinta strategică 1. Crearea şi implementarea unui sistem eficient de 

conectare a şcolii la realităţile socio-economice locale, regionale şi 

naţionale pentru realizarea ofertei educaţionale, prin consultarea 

ofertelor agenţilor economici şi informarea permanentă printr-o 

serie de mijloace atât a elevilor cât şi a profesorilor în vederea 

orientării profesionale după finalizarea studiilor; 

     Ținta strategică 2: Obținerea acreditarii pentru  filiera teoretică - 

Științele naturii, Filologie. 

   P4  

 Ţintă strategică 1. Lucrari de  reparatii curente pentru renovare 

corpului de Ateliere și a laboratorului de Informatică Mirya 

 Ținta strategică 2: Igienizarea tuturor spațiilor școlare cu forțe 

proprii. 

 

         P5  

Ţintă strategică   1.Continuarea  dotarii  tuturor atelierelor și 

cabinetelor si mici lucrari de reparatii. 
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          P6  

 

    Ţintă strategică 1. Adoptarea unor politici şi strategii la nivelul 

unităţii şcolare care să asigure îmbunătăţirea comunicării cu 

beneficiarii direcţi şi indirecţi ai procesului instructiv-

educativ; 

Ţintă strategică 2. Realizarea unor proiecte de parteneriat la      

nivel local,      naţional şi internaţional; 

          

           P7 

     Ţinta strategică 1. Realizarea unei reţele de informare  prin      

consultarea unor site-uri ce cuprind ofertele disponibile pe piaţa 

muncii de către elevi în legătură cu abordarea pieţei forţei de 

muncă şi a inserţiei socio-profesionale. 

     Ţinta strategică 2. Iniţierea unor proiecte educaţionale  atât la nivel 

local şi judeţean, dar şi a unor activităţi curriculare şi 

extracurriculare care să permită tranziţia de la şcoală la locul de 

muncă și integrarea tuturor pe piața muncii, în funcție de 

capacitățile și abilitățile fiecăruia. 

 

    P8  

Ţinta strategică 1. Obţinerea de premii şi distincţii la Olimpiadele şi 

concursurile şcolare pe meserii atât la nivel de şcoală, de judeţ dar 

şi la faza naţională. 

 Ţinta strategică 2. Organizarea de şedinţe festive pentru 

evidenţierea cadrelor didactice dar şi a elevilor care au obţinut 

premii şi distincţii. 
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                          PLAN OPERAŢIONAL 2019 - 2020 PENTRU IMPLEMENTAREA ŢINTELOR ŞCOLII 

 

 

III.2. P1 Continuarea implementării  sistemului calităţii la nivelul întregii organizaţii de la  Colegiul Tehnic 

„C.D. Neniţescu”; 

Ţinta strategică    1. Completarea bazei de date on – line deschisă de  ARACIP pentru unitatea şcolară; 

Ţintă strategică 2. Completarea și elaborarea procedurilor şi a instrucţiunilor necesare introducerii 

sistemului calităţii la nivelul organizaţiei Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”; 

Ţintă strategică 3. Realizarea strategiei privind sistemul calităţii şi implementarea acesteia la nivelul 

organizaţiei Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”; 

    Obiectivul 1: Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii la nivelul întregii organizaţii. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate: 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Întocmirea 

raportului de 

activitate 2019 -

2020 

Întocmirea 

proiectului de 

buget 2019-2020 

Întocmirea 

direcţiilor 

planului de 

acţiune al şcolii 

2019-2020 

 

Raport de 

activitate 

 

 

 

Bugetul aprobat 

 

Modificarea şi 

actualizarea PAS - 

ului 

 

Septembrie 

2019 

 

 

 

 

Noiembrie 

2019 

 

 

Octombrie 

2019 

Director  

 

 

 

 

Contabil şef 

 

Director,  

Director  adj,    

Comisia 

întocmire PAS 
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Încadrarea  

personalului 

didactic 

 

Structura 

organizaţională 

(încadrarea) 

09 

septembrie 

2019 

Director adj.    

Elaborarea 

planului de 

activităţi 

educative 

curriculare şi 

extracurriculare 

Activităţi 

educative, 

propuse de 

consiliul 

consultativ al 

elevilor 

Planul  activităţii 

educative 

 

 

 

 

Planul  activităţii 

Consiliul 

Consultativ al 

elevilor 

 

11 

octombrie 

2019 

Coordonatorul cu 

programe şi 

proiecte 

educative 

 

 

 

Consiliul 

consultativ al 

elevilor 

   

Introducerea 

datelor privind 

organizaţia 

şcolară în baza 

de date on – line 

deschisă de 

ARACIP 

Baza de date on – 

line 

11. oct. 

2019 

Director,  

Director  adj,    

C. Minea 

Comisia CEAC 

Secretar şef 

Secretar 

Contabil şef 

   

Întocmirea 

planului de 

activităţi al 

Planul  

operaţional al 

Comisiei de 

2019 – 

2020 

 

 Şef comisie de 

asigurare a 

calităţii 
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CEAC 

Întocmirea 

rapoartelor de 

monitorizare 

periodice şi 

autoevaluare 

Întocmirea 

rapoartelor de 

analiză, a 

planurilor de 

îmbunătăţire şi a 

procedurilor 

Revizuirea 

fişelor posturilor 

angajaţilor; 

Întocmirea 

contractelor de 

muncă a 

suplinitorilor 

calificaţi 

Întocmirea la 

termen a actelor 

de studii 

 

 

 

 

Actualizarea 

asigurare a 

calităţii 

Dovezi privind 

managementul 

calităţii 

Planuri de 

îmbunătăţire 

Proceduri  

Formulare de 

monitorizare 

periodice 

Rapoarte de 

autoevaluare 

Fişele  posturilor 

 

 

Contracte de 

muncă 

 

 

 

 

Foi matricole 

Certificate de 

competenţă 

profesională 

Diplome de 

absolvire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 

2020 

 

2019 – 

2020 

 

 

 

2019 – 

2020 

 

 

 

 

 

2019 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar şef 

 

 

Secretar şef 

 

 

 

 

Secretar 

 

 

 

 

 

 

Secretar 

Informatician 
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bazei de date 

naţionale 

Diplome de 

bacalaureat 

SIIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3. P2: Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea 

calităţii învăţământului profesional şi tehnic în vederea integrării profesionale a tinerilor. 

 

Ţinta strategică 1: Elaborarea politicilor şi strategiilor de acţiune pentru anul şcolar 2019-2020; 

Ţinta strategică 2: 99% din cadrele didactice calificate au competenţele necesare pentru realizarea unei  

formări     profesionale moderne a elevilor şi adulţilor; 

Obiectivul 1:  Eficientizarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei, în perspectiva asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar şi tehnic. 

Obiectivul 2: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate: 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Diseminarea 

informaţiilor ca 

Analiza SWOT Septembrie 

2019 

Directori 

Consiliul de 

Consiliul 

profesoral 
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urmare a 

implementării 

unui sistem de 

formare/ 

dezvoltare 

pentru directori 

cu accent pe 

managementul 

relaţiilor 

comunitare, 

managementul 

proiectelor şi 

managementul 

calităţii 

administraţie ISJ 

Parteneri 

sociali 

Elaborare PAS 

în strânsă 

legătură cu 

PRAI şi PLAI 

PAS Octombrie 

2019 

Director 

Echipa de 

elaborare PAS 

ISJ/ CCD/ 

CLD 

Parteneri 

sociali 

  

Planificarea şi 

realizarea 

tuturor 

activităţilor de 

formare a 

profesorilor şi a 

maiştrilor 

instructori 

Planificarea 

activităţilor 

metodice la 

catedră 

utilizând 

metode bazate 

pe învăţarea 

centrată pe 

elev 

Semestrial  Directori 

Şefii comisiilor 

metodice 

Cadrele 

didactice 

ISJ / CCD 
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Formare 

personal 

didactic auxiliar 

şi nedidactic 

Atitudini 

pozitive în 

comunicarea şi 

relaţionarea cu 

profesorii şi 

elevii 

Iunie 2020 Formatori ISJ 

CCD 

 

 Venituri 

proprii 

Planificarea şi 

realizarea 

tuturor 

activităţilor 

legate de 

consilierea 

educativă a 

elevilor 

Planificările 

diriginţilor 

 

Semestrial Diriginţii 

claselor 

Părinţii 

Parteneri 

sociali 

  

Planificarea şi 

realizarea 

tuturor 

activităţilor 

extracurriculare 

a elevilor 

Planificarea 

coordonatorului 

de programe şi 

proiecte 

educative 

 

 

Semestrial Coordonatorul de 

programe şi 

proiecte 

educative 

Diriginţii 

claselor 

 

Părinţii 

Parteneri 

sociali 

Sume 

necesare 

realizării 

activităţilor 

Sponsorizări 
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Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate: 

Persoana / 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Desfăşurarea 

cursurilor de 

formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

corelarea 

strategiilor de 

predare la 

stilurile de 

învăţare ale 

elevilor. 

Performanţele 

elevilor 

raportate la 

standardele de 

pregătire 

profesională şi 

la aşteptările 

angajatorilor. 

 iunie 2020 Director adjunct 

Şefii de comisii 

metodice  

CCD 

Comisiile 

metodice 

din şcoală 

Cadrele 

didactice 

ale şcolii 

 Buget  

Cursuri de 

formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

dobândirea 

abilităţilor de 

comunicare în 

limba engleză. 

Performanţele 

elevilor 

raportate la 

standardele de 

pregătire 

profesională şi 

la aşteptările 

angajatorilor. 

Sept. 2019 

–iunie 2020 

Cadrele 

didactice 

CCD 

Profesorii 

de limba 

engleză 

Profesori 

discipline 

tehnic5 

 Autofinanţare 

Cursuri de Ghid cu strategii 05.06.2020 Profesorii de Cadrele  Autofinanţare 
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formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

dobândirea 

abilităţilor de 

utilizare a 

calculatorului şi 

prelucrarea 

informaţiei. 

 

didactice / 

rezultate 

aşteptate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

didactice 

ale şcolii 

Personal 

nedidactic 

CCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv - 

educativ, 

îmbunătăţirea 

modalităţilor de 

predare - 

învăţare  

Creşterea 

rezultatelor la 

învăţătură ale 

elevilor şi la 

examenele 

finale 

Atitudini 

pozitive în 

comunicarea şi 

relaţionarea cu 

profesorii şi 

elevii 

August 

2020 

Director 

Profesorii 

diriginţi 

Consilier 

psihopedagogic 

 

 

 

 

CCD/ISJ 

 

CEAC 

 Autofinanţare 

Formarea 

managerilor la 

nivelul şcolii şi 

al clasei în 

Planurile de 

acţiune la 

nivelul şcolii 

Oct.2019 Director 

Profesorii 

diriginţi 

Consilier școlar 

Cadrele 

didactice 

ale şcolii 

Poliţia de 
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perspectiva 

introducerii unui 

climat de ordine 

şi disciplină.  

proximitate 

Jandarmeria 

locala 

 

Realizarea de 

teste iniţiale şi 

de teste la 

nivelul 

catedrelor 

pentru 

verificarea 

progresului 

şcolar periodic. 

Bază de date 

obţinută în urma 

prelucrării 

informaţiilor şi 

stabilirii 

planurilor pentru 

îmbunătăţirea 

rezultatelor. 

2019-2020 Director 

CEAC 

Şefii de catedre 

Cadrele 

didactice 

ale şcolii 

 

  

Realizarea unui 

plan pentru 

asistenţa la ore 

a unui director / 

formator de 

profesori/ 

metodist pe baza 

unei fişe de 

evaluare 

(întocmite în 

colaborare cu 

ISJ) 

Portofoliile 

directorilor 

privind 

schimbarea 

metodelor de 

învăţare, 

abordarea de 

strategii 

didactice noi 

care să ducă la 

creşterea 

calităţii 

procesului 

didactic. 

11.10.2019 Director 

Şefii de catedră 

Şefii de arii 

curriculare 

Formator 

Profesor 

metodist 
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Procurarea / 

realizarea de 

materiale 

didactice care 

să susţină 

abordarea de noi 

strategii 

didactice 

Portofoliile 

profesorilor. 

Reducerea 

absenteismului     

şi creşterea 

promovabilităţii 

cu cel puţin 5%. 

Iunie 2020 

 

Director 

Şefii de catedră 

Şefii arii 

curriculare 

Cadrele 

didactice 

 Autofinanţare 

Monitorizarea 

activităţilor 

didactice şi de 

instruire 

practică 

Reducerea 

absenteismului 

şi creşterea 

promovabilităţii 

2019-2020 Director 

Şefii de arii 

curriculare  

Şefii 

catedră 

Agenţii ec. 

Maiştrii ins.  

CEAC 

  

 

III.4. P3:  Adaptarea  ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea pieţei muncii în context local, naţional 

şi european. 

Ţintă strategică 1. Crearea şi implementarea unui sistem eficient de conectare a şcolii la realităţile 

socio-economice locale, regionale şi naţionale pentru realizarea ofertei educaţionale, prin consultarea 

ofertelor agenţilor economici şi informarea permanentă printr-o serie de mijloace atât a elevilor cât şi a 

profesorilor în vederea orientării profesionale după finalizarea studiilor; 

Ținta strategică 2: Oținerea acreditării prntru filiera teoretică- Științele naturii și Filologie. 

Obiectiv: 1. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de orientare şi consiliere privind cariera şi reuşita socială. 

Obiectiv: 2. Corelarea specializărilor ce răspund cerințelor pieței muncii cu solicitările agenților 

economici. 

 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 

Rezultatul preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

Persoana/ 

persoanele 

Parteneri: Cost: Sursa 

de 
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(Ce trebuie să se 

întâmple?) 

fi finalizate: responsabile: finanţar

e: 

Analiza statisticilor 

AJOFM privind studiul 

pieţei forţei de muncă 

pe plan regional/ local 

şi diversificarea 

ofertei educaţionale în 

meserii din diferite 

domenii, pentru a 

asigura mobilitatea pe 

piaţa forţei de muncă. 

Reducerea numărului 

de absolvenţi care ar 

intra în şomaj cu 5 

procente. 

Iunie 2019 Director / 

director 

adjunct 

AJOFM 

Patronat 

IMM 

  

Atragerea de noi 

parteneri economici 

mai ales din sfera 

resurselor şi a 

industriei mecanice şi 

alimentare, prin 

realizarea de 

convenţii pentru 

desfăşurarea instruirii 

practice. 

Creşterea numărului 

de parteneri economici 

cu  cel puţin 3 

procente. 

2019-2020 Director, 

Director 

adjunct 

Maiştri 

instructori 

Agenţi 

economici 

  

Dezvoltarea CDL în 

parteneriat cu agenţii 

economici. 

Creşterea numărului 

de competenţe şi 

abilităţi care să 

mărească aria de 

ocupare a locurilor pe 

 iunie 2020 Responsabil 

curriculum, 

Şefii de arii 

curriculare 

Agenţi 

economici 
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piaţa forţei de muncă. 

Corelarea ofertei 

educaţionale cu 

cerinţele pieţei forţei 

de muncă. 

Creşterea 

procentajului de 

angajaţi la absolvire 

cu cel puţin 5 

procente. 

2019 – 

2020 

Director şi 

Responsabil 

curriculum 

AJOFM 

Patronat 

IMM 

  

Organizarea şi 

desfăşurarea acţiunii 

”Ziua porţilor 

deschise” şi 

promovarea şcolii în 

mass – media. 

Realizarea planului de 

şcolarizare. 

Octombrie 

2019 – 

Septembrie 

2020 

Director, 

Coordonatorul 

cu programe şi 

proiecte 

educative 

Şefi arii 

curriculare 

ISJ 

 

  

Obținerea acreditării 

pentru filiera 

teoretică- Științele 

naturii, Filologie. 

Pregătirea 

documentației 

Depunerea cererii, 

fișei- tip și a 

documentației 

Primirea vizitei echipei 

ARACIP 

Octombrie 

Decembrie 

2020 

Director 

Director adj. 

Toate cadrele 

didactice dar 

și personal 

auxiliar și 

nedidactic 

ISJ  LEI 

5694 

Bugetul  

local 

 

 III.5. P4 Dezvoltarea infrastructurii prin lucrări de reparații la  spaţiile de învăţământ și dotarea acestor 

     Ţintă strategică 1. Lucrări de reparații curente pentru renovarea unor spații din corpul de Ateliere și a 

laboratorului de Informatica Myria, 

Ţintă strategică 2. Igienizarea tuturor spațiilor școlare cu forțe proprii. 

Obiectivul 1:  Desfăşurarea întregului proces instructiv-educativ în condiţii optime.  

Obiectivul 2: Realizarea orelor de curs dar și a celorlalte activități școlare în condiţii de siguranţă şi confort pentru 

elevi,  la nivelul cerinţelor standardelor de pregătire. 
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     Obiectivul 3: Continuarea  amenajării  și dotării tuturor cabinetelor și spațiilor de învățământ                                                     

      Obiectivul 4:Continuarea înlocuirii  mobilierului școlar în vederea derulării procesului      instructiv-educativ în 

condiții optime. 

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până la 

care vor fi 

finalizate: 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Realizarea 

dosarului cu  

nota  de 

fundamentare şi 

autorizaţiile 

pentru reparaţii 

capitale 

Oferte și deviz 

Dosar pentru 

proiectare, 

devize 

estimative, 

fixarea 

indicatorilor 

tehnico- 

economici 

 

octombrie-

noiembrie 2019 

martie –aprilie 

2020 

Director Firme de 

profil 

  

Demararea şi 

executarea 

acţiunilor de 

realizare a 

lucrărilor 

Lansare SEAP, 

semnare 

contract 

Derularea 

lucrărilor 

martie -august 

2020 

Director 

Administrator 

Firme 

specializate 

 Bugetul 

local 

 

 

III.6. P5 Modernizarea spaţiilor de învăţământ existente şi îmbunătăţirea bazei materiale  conform cerinţelor 

standardelor de pregătire profesională prin bugetul local dar și prin proiectul ROSE 
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Ţintă strategică   1.Continuarea  dotarii  tuturor atelierelor și cabinetelor si mici lucrari de reparatii, 

    Obiectiv 1: Finalizarea  amenajărilor şi dotărilor spaţiilor şcolare nominalizate. 

 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să 

se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana / 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Sursa de 

finanţare: 

Realizarea planului de 

dotare  a unui 

atelierelor și 

cabinetelor 

Plan şi oferte  noiembrie  

decembrie 

2019 

Director 

Sefi Catedră 

Administrator 

Contabil șef 

 Fonduri 

reparaţii 

curente/ 

Asociatia 

de parinți 

Mici lucrări de 

renovare pentru 

ateliere și cabinete  

Achiziţionarea 

echipamentelor/ 

materiale necesare 

funcţionării 

atelierulor/cabinetelor 

octombrie

2019  

august 

2020 

Director 

Preşedintele 

Comitetului de 

părinţi 

Contabil șef 

Asociaţia 

părinţilor 

Fonduri 

proprii/Re

paraţii 

curente/ 

Fonduri 

proiect 

ROSE 

 

 

III.7. P6 Îmbunătăţirea comunicării şi implicarea actorilor sociali ( părinţi, agenţi economici, comunitatea 

locală şi multiculturală ). 

Ţintă strategică 1. Adoptarea unor politici şi strategii la nivelul unităţii şcolare care să asigure 

îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai procesului instructiv-educativ; 

Ţintă strategică 2. Realizarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional; 

Obiectiv 1: Implicarea tuturor factorilor ce pot contribui la orientarea elevilor, viitori absolvenţi, precum 
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şi consilierea privind dezvoltarea personală. 

 

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana / 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Realizarea unui 

raport de analiză 

2018-2019 

Raport de analiză 

2018-2019 

Octombrie 

2019 

Director  

Şefii de arii 

curriculare 

Consilierii educativi 

   

Întocmirea planului 

de activitate pentru 

anul 2019 – 2020 

Planului de 

activitate pentru 

anul 2019 - 2020 

Octombrie 

2019 

Director 

Director adj. 

   

Lectorate tematice 

cu părinţii 

Chestionare, 

interviuri 

Semestrial  Director  

Coordonator de 

programe şi 

proiecte educative 

Consilierii educativi 

Comitetul de părinţi 

Agenţi 

economici 

Reprezentanţi 

ai comunităţii 

locale 

  

Implementarea unor 

proiecte de 

parteneriat  

Multicultural 

Contracte, 

convenţii, proiecte 

educative 

multiculturale 

Octombrie 

2019 

Iunie 2020 

Director 

Coordonator de 

programe şi 

proiecte educative 

Consilier educativ 

Comitetul de părinţi 

Agenţii 

economici 

Reprezentanţi 

ai comunităţii 

locale 

 

 Extrabuge- 

tare 

Sponsori- 

zări 
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Consiliul 

consultativ al 

elevilor 

 

 

III.8. P7 Creşterea nivelului educaţional și de instruire în procesul de învățământ, al elevilor, prin programe 

speciale de adaptare, inclusiv a celor cu nevoi speciale sau care provin din familii dezorganizate. 

Ţintă strategică 1. Realizarea unei reţele de informare  prin consultarea unor site-uri ce cuprind ofertele 

disponibile pe piaţa muncii de către elevi în legătură cu abordarea pieţei forţei de muncă şi a inserţiei 

socio-profesionale. 

Ţintă strategică 2. Iniţierea unor proiecte/programe educaţionale,  atât la nivel local şi judeţean, dar şi a 

unor activităţi curriculare şi extracurriculare care să permită tranziţia de la şcoală la locul de muncă și 

integrarea tuturor pe piața muncii, în funcție de capacitățile și abilitățile fiecăruia. 

    Obiectivul: 1. Implicarea tuturor factorilor ce pot contribui la orientarea elevilor ca viitori absolvenţi,  

precum şi consilierea privind dezvoltarea personală. 

    Obiectivul 2.  Elaborarea unor proiecte educative privind cariera şi piaţa muncii. 

    Obiectiv 3: Sprijinirea elevilor cu CES și a celor proveniți din familii defavorizate, pentru accesarea unei 

cariere în funcție de capacitățile și abilitățile fiecăruia. 

 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

fi 

finalizate: 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Seminar privind 

autocunoaşterea 

şi dezvoltarea 

Scăderea cu 3 

% a numărului 

de absenţe, 

Permanent Consilier 

psihopedagogic 

al unităţii 

Colaborare cu 

autorităţile 

locale 
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personală. creşterea cu 3% 

a 

promovabilităţii. 

şcolare 

Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

educative 

Consilierii 

educativi 

 

Sesiune de 

informare 

privind cariera. 

Creşterea cu 5 

% a reuşitei la 

examenul de 

admitere în 

învăţământul 

superior. 

Mai 2020 Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

educative 

Consilierii 

educativi 

Reprezentanţi 

ai 

universităţilor. 

  

Dezbatere pe 

tema 

competenţelor 

privind 

angajarea. 

Creşterea cu 

3% a 

absolvenţilor 

angajaţi. 

Semestrial Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

educative 

 

Agenţi 

economici 

  

Realizarea la 

nivelul 

bibliotecii şcolii 

a unui fond de 

documentare 

privind 

orientarea 

profesională. 

Creşterea cu 

3% a 

absolvenţilor 

angajaţi şi 

reuşiţi în 

învăţământul 

superior. 

Mai 2020 Director  

Cadre didactice 

Universităţi 
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Participare 

organizare de 

burse a locurilor 

de muncă. 

Creşterea cu 

3% a 

absolvenţilor 

angajaţi. 

Mai 2020 Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

educative 

Consilierii 

educativi 

AJOFM 

IMM 

Agenţi 

economici 

  

Informarea şi 

promovarea  

ofertelor 

disponibile pe 

piaţa muncii în 

vederea viitoarei 

inserţii 

profesionale 

Scăderea 

şomajului şi a 

numărului de 

absolvenţi de 

nivel I cu 5%. 

Iunie 2020 Director, 

Şefi catedre de 

specialitate, 

Consilierii 

educativi 

Consilier școlar 

Agenţi 

economici 

Patronat 

AJOFM 

  

Accesul la 

internet în 

interiorul şcolii 

pentru 

informarea 

tinerilor asupra 

posibilităţilor de 

orientare şi 

formare 

profesională. 

Creşterea cu 

3% a 

absolvenţilor 

angajaţi şi 

reuşiţi în 

învăţământul 

superior. 

2019 - 

2020 

Director, 

Şefi catedră 

ISJ 

 

  

Organizarea de 

mese rotunde cu 

Masă rotundă 

organizată. 

Semestrial Coordonator de 

programe şi 

   



P.A.S. „C.D.Neniţescu” – Brăila 2016-2021 

 

 101 

părinţi, 

profesori, elevi, 

angajatori. 

proiecte 

educative 

 

Elaborarea unei 

reviste şcolare 

de specialitate   

Promovarea 

specializărilor 

de pregătire 

profesională 

Aprilie 

2020 

Colectivul de 

redacţie 

Agenţi 

economice 

  

Proiecte 

educative 

privind cariera şi 

integrarea 

tuturor pe  piaţa 

muncii în funcție 

de abilitățile și 

nevoile fiecăruia 

Toţi elevii 

beneficiază de 

consiliere şi de 

modele de bună 

practică. 

Semestrial Director, 

Consilierii 

educativi 

 

Agenţi 

economici 

  

                 

 

III.9. P.8 Promovarea valorilor prin programe de pregătire profesională pentru elevi şi                                                                 

cadre didactice                            

Ţintă strategică 1. Obţinerea de premii şi distincţii la Olimpiadele şi concursurile şcolare pe meserii atât 

la nivel de şcoală, de judeţ dar şi la faza naţională. 

Ţintă strategică 2. Organizarea de şedinţe festive pentru evidenţierea cadrelor didactice dar şi a elevilor 

care au obţinut premii şi distincţii. 

Obiectiv 1. Responsabilizarea şi stimularea cadrelor didactice în scopul obţinerii de performanţe şcolare. 

Obiectiv 2. Aplicarea unor programe de pregătire diferenţiată a elevilor dotaţi pentru obţinerea de 

performanţe. 
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Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultatul 

preconizat 

(măsurabil): 

Data până 

la care vor 

fi finalizate: 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile: 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare: 

Desfăşurarea 

cursurilor de 

formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

corelarea 

strategiilor de 

predare la 

stilurile de 

învăţare ale 

elevilor. 

Performanţele 

elevilor raportate 

la standardele de 

pregătire 

profesională şi la 

aşteptările 

angajatorilor. 

Iunie 2020 Director 

adjunct, 

Şefii de comisii 

metodice  

CCD, 

Comisiile 

metodice 

din şcoală, 

Cadrele 

didactice 

ale şcolii 

 Buget  

Cursuri de 

formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

dobândirea 

abilităţilor de 

comunicare în 

limba engleză. 

Performanţele 

elevilor raportate 

la standardele de 

pregătire 

profesională şi la 

aşteptările 

angajatorilor. 

Mai 2020 Cadrele 

didactice 

CCD, 

Profesorii 

de limba 

engleză 

 Autofinanţa

re 

Cursuri de Ghid cu strategii Iunie 2020 Profesorii de Cadrele  Autofinanţa
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formare a 

cadrelor 

didactice din 

şcoală pentru 

dobândirea 

abilităţilor de 

utilizare a 

calculatorului şi 

prelucrarea 

informaţiei. 

Utilizarea 

platformei 

INSAM 

didactice/ rezultate 

aşteptate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2020 

informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii de 

cultură 

generală 

didactice 

ale şcolii, 

Personal 

nedidactic, 

CCD 

re 

Creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv- 

educativ, 

imbunătăţirea 

modalităţiloe de 

predare 

învăţare  

Creşterea 

rezultatelor la 

învăţătură ale 

elevilor şi la 

examenele finale 

prin intensificarea 

pregătirilor 

suplimentare 

Atitudini pozitive în 

comunicarea şi 

relaţionarea cu 

profesorii şi elevii 

 Iunie 2019 Director 

Consilierii 

educativi 

Consilier școlar 

 

 

 

 

CCD/ISJ 

 

CEAC 

 Autofinanţa

re 

Formarea 

managerilor la 

Planurile de 

acţiune la nivelul 

Octombrie 

2019 

Director 

Consilierii 

Cadre 

didactice 
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nivelul şcolii şi 

al clasei în 

perspectiva 

introducerii 

unui climat de 

ordine şi 

disciplină.  

şcolii educativi 

Consilier școlar 

ale şcolii, 

Poliţia de 

proximitat

e, 

Jandarmeri

a locala 

 

Realizarea unui 

plan pentru 

asistenţa la ore 

a unui director/ 

formator de 

profesori/ 

metodist pe 

baza unei fişe 

de evaluare 

(întocmite în 

colaborare cu 

ISJ) 

Portofoliile 

directorilor privind 

schimbarea 

metodelor de 

învăţare, 

abordarea de 

strategii didactice 

noi care să ducă la 

creşterea calităţii 

procesului 

didactic. 

Octombrie 

2019 

Director, 

Şefii de catedră 

Şefii de arii 

curriculare

, 

Formatori, 

Profesor 

metodist 

  

Procurarea/ 

realizarea de 

materiale 

didactice care 

să susţină 

abordarea de 

noi strategii 

didactice. 

Portofoliile 

profesorilor. 

Reducerea 

absenteismului şi 

creşterea 

promovabilităţii cu 

3%. 

Septembrie  

- noiembrie 

2019 

 

 

Director, 

Şefii de 

catedră, 

Şefii de arii 

curriculare 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinanţa

re 
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Monitorizarea 

activităţilor 

didactice şi de 

instruire 

practică. 

Reducerea 

absenteismului şi 

creşterea 

promovabilităţii. 

Iunie 2020 Director, 

Şefii de arii 

curriculară  

Şef 

catedră, 

Agenţii 

economici, 

Maistri 

instr. 

CEAC 

  

 

 

Notă: Obiectivele Proiectului ”Schema de granturi pentru licee- ROSE” sunt corelate cu obiectivele 

generale, prioritățile și țintele din PAS.  
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PARTEA  IV – A  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

CONSULTARE :  ACŢIUNI 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, inspectorilor şcolari, 

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 se corelează cu 

priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi 

prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită 

dezvoltare. 

6. Elaborarea planurilor operaţionale.     

SURSE DE INFORMARE: 

• 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.  

• PRAI Sud – Est. 

• PLAI Brăila  - 2015. 

• Date statistice – AJOFM Brăila. 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

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

şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa 

desemnată pentru monitorizarea si evaluarea a PAS prin:  

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

actualizare;  

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral 

şi al Consiliului de Administraţie; 

• Corectare periodică şi actualizare; 

• întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor; 
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• Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale; 

• Urmărirea progresului în atingerea ţintelor; 

• Evaluarea progresului în atingerea ţintelor;  

• Actualizarea acţiunilor din PAS în vederea evaluării; 

• Stabilirea impactului asupra comunităţii. 

 

 

 

 


