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Partea 1 – Contextul 
 

Motto: „Omul nu poate deveni OM, decât dacă este educat” 
(John Amos Comenius) 

1.1. Misiunea şi viziunea şcolii 

 

Misiunea 

Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea  oferă oportunităţi de educaţie şi instruire de 

înaltă calitate, în domeniul industriei alimentare şi protecţiei mediului, sprijinind astfel dezvoltarea 

carierei în domeniu şi găsirea unui loc de muncă. 

Suntem o şcoală europeană care răspunde nevoilor comunităţii locale pentru pregătirea 

forţei de muncă calificată, adaptabilă şi capabilă să aplice abilităţile cerute pe piaţa muncii din ţară 

şi din ţările Uniunii Europene. 

Liceul Tehnologic „Brad Segal” promovează  un învăţământ modern european, bazat 

pe dezvoltare durabilă, desfăşurat intr-un climat intern stimulativ, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

 

Viziunea 

Liceul Tehnologic “Brad Segal” Tulcea îşi propune, ca printr-o îmbinare echilibrată a 

tradiţiei cu inovaţia, să formeze o personalitate armonioasă, creativă, ataşată valorilor naţionale şi 

universale, un cetăţean european democratic, performant.  

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 

europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul instructiv-educativ şi deschiderea 

spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Întreaga activitate a şcolii este structurată în jurul beneficiarilor – elevi, părinţi, comunitate, 

angajatori, iar calitatea este elementul fundamental în programele şi proiectele şcolii. 

 
 

mailto:colbradsegal@gmail.com
http://www.liceulbradsegal.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA 
Strada Babadag nr. 146, Telefon 0240531130,  Fax 0240531131 

e-mail: colbradsegal@gmail.com 
www.liceulbradsegal.ro  

 

3 
 

 

1.2. Profilul prezent al şcolii 
 

La 1 octombrie 1926 se înfiinţează  în Tulcea Şcoala inferioară de arte şi meserii, cu următoarele 4 

secţii: fierărie, tâmplărie, rotărie şi lăcătuşărie. De-a lungul anilor au fost directorii Dragomir Ion, Popescu 

Alexandru, Neniţă Ion, Aburel Ştefan. 

 

Şcoala a funcţionat în această formă  până în anul 1946 când a fost transformată în Liceul industrial de 

băieţi Tulcea.  Liceul avea două specialităţii: lăcătuşărie şi tâmplărie, specialităţii predate de maiştri, având  ca 

director pe Aburel Ştefan. 

  

În 1949 Liceul Industrial de băieţi  se desfiinţează, dar a rămas Şcoala  de Arte şi Meserii provenită 

dintr-o şcoală de ucenici  care s-a mutat în localul de pe str. Victoriei nr.22.  

  

În 1951 pe str. Victoriei nr.22 funcţiona Şcoala Profesională metal-lemn. 

În 1956 Şcoala o preia Sfatul Popular al oraşului Tulcea.  

 

Primul director până în 1956 la această Şcoală a fost Potolea Constantin. 

 

În anul 1958, Şcoala este preluată de Ministerul Chimiei şi transformată în Şcoală profesională, care 

pregătea elevii în meseriile: lăcătuş stuficultor, mecanic combustie internă, electrician auto, tâmplărie pentru 

Centrala  „Delta Dunări”. Elevii la absolvirea şcolii primeau certificat de muncitor şi erau încadraţi la unităţile 

Centralei Delta Dunării din Tulcea şi din deltă. Elevii acestei şcoli erau toţi bursieri  (masă, cazare şi echipament 

de  practică şi protecţie).  

  

În anul 1962 Şcoala se mută în actualul local construit cu fonduri de la Sfatul Popular Raional,  de Secţia 

de învăţământ a Raionului Tulcea (8 săli clasă, laborator, 6 ateliere). 

În 1965, Ministerul Chimiei construieşte internatul Şcolii (atelierul din str. Victoriei, nr.22 s-a construit în 

1966). 

  

În 1973, Şcoala profesională se transformă în  Liceul de Industrie Alimentară. 

În 1991 Liceul de Industrie Alimentară Tulcea obţine statutul de Grup Şcolar de Industrie Alimentară 

Tulcea cuprinzând : 

- Liceu curs de zi 

- Liceu curs seral 

- Şcoală Profesională 

În anul 2007 unitatea noastră şcolară primeşte în urma unui proces de evaluare statutul de colegiu, 

denumirea oficială, devine Colegiul „Brad Segal” Tulcea. 

În prezent, după evaluarea din anul 2018 școala se numește Liceul Tehnologic „Brad Segal”.  

 

Pe parcursul anilor, unitatea şcolară şi-a dezvoltat profilul de bază, activitatea axându-se pe pregătirea 

elevilor în meserii specifice industriei alimentare şi protecţiei mediului . 

 

Liceul Tehnologic „Brad Segal” este principala unitate şcolară din judeţul Tulcea ce asigură instruirea 

de specialitate în domeniul industriei alimentare, deservind o zonă cu o suprafaţă de 8200m2.  

Unitatea noastră şcolară, funcţionează pentru procesul instructiv educativ 

în 2 (două) corpuri de clădire, situate pe strada Babadag nr. 146 A, iar pentru 

instruire practică în atelierele de panificatie, prelucrarea laptelui de pe strada 

Victoriei şi atelierul de frigotehnie, mecanic şi electrotehnic din internatul 

şcolii. 

Şcoala dispune de o bază materială care cuprinde 5 laboratoare, 4 

ateliere pentru instruire practică, 3 cabinete dotate cu calculatoare conectate la 
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Internet, cabinete pentru fiecare arie curriculară, amfiteatru cu 90 de locuri,  

bibliotecă cu un număr de 23.824 volume de cărţi, o sală de lectură dotată cu 

calculator, trei reţele de calculatoare cu câte 25+1  unităţi şi echipament 

auxiliar, conectare  permanentă la Internet. Se va derula proiectul POR 

cuprins în Axa prioritară nr. 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” prin 

care vor fi demarate lucrările pentru atelierul de prelucrarea cărnii. 

Din anul 2001 în şcoală a fost introdus un plan de investiţii care s-a 

finalizat cu construirea unei săli de sport şi a unei baze sportive moderne.  
Şcoala face parte din grupul celor trei şcoli ale judeţului incluse în 

proiectul PHARE de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic. 

Astfel, suntem beneficiarii Programului PHARE TVET RO108-01 şi 

PHARE TVET RO108-03 prin care, începând din  anul şcolar 2004-2005 

s-a realizat  reabilitarea infrastructurii  şi dezvoltarea bazei materiale a 

şcolii cu : 

- echipament informatică - 76 calculatoare , 

- aparatură de laborator pentru analize fizico-chimice şi 

microbiologice pentru 

majoritatea lucrărilor de 

laborator tehnologic privind 

analiza produselor alimentare, 

- echipamente pentru microfabricile de panificaţie, prelucrarea cărnii 

şi prelucrarea laptelui. 

Pentru cazarea elevilor dispunem de un internat cu o capacitate de 

300 de locuri, unde mulţi dintre elevii noştri şi elevi ai unor unitati şcolare 

din zonă locuiesc, dar şi servesc masa. 
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de cazare şi masă s-a aprobat 

proiectul POR cuprins în Axa prioritară nr. 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. 

 
În anul şcolar 2020-2021, în unitatea noastră şcolară se pregătesc  551 elevi cuprinşi în 23 clase cu 

următoarele calificări:  

- 15  clase de liceu (curs de zi și seral) care oferă calificări:  

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului 

Domeniul: Industrie alimentară   

Calificările: 

- Tehnician analize produse alimentare                              

- Tehnician în industria alimentară 

Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului: 

Domeniul: Protecția mediului   

Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  

- 6 clase învăţământ profesional cu durata de 3 ani 

      Domeniul de pregătire profesională generală: Industrie alimentară 

      Calificarea: Brutar -patiser- preparator produse făinoase 

- 2 clase învăţământ postliceal 

      Domeniul: Industrie alimentară  

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare – an II     

      Domeniul: Industrie alimentară 

      Calificarea:Tehnician dietetician (an I) 

       Analiza proiectelor planurilor de şcolarizare demonstrează că planificarea ofertei de formare 

profesională iniţială a respectat recomandările din PRAI şi PLAI. 

La nivelul şcolii planul de şcolarizare pentru IPT în anul şcolar 2020-2021 este în concordanţă cu cererea 

previzionată pentru 2021, exprimată prin ponderea domeniului prioritar de formare profesională – industrie 

alimentară (10,4%). 
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Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire 

specializare / 

Calificare 

profesională 

Număr clase  Numă

r elevi 

1. Liceal                                                                                                                          

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Protecția 

mediului 

- 

 

 

 

a IX-a 

 

 

a IX-a 

2 

 

 

1 

 

58 

 

 

30 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Protecția 

mediului 

- 

 

 

- 

 

a-X-a 

 

 

a X-a 

 

2 

 

 

1 

    46 

 

 

29 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentar 

 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Protecția 

mediului 

Tehnician analize 

produse alimentare 

 

Tehnician în industria 

alimentară 

 

Tehnician  ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

a-XI-a 

 

 

a-XI-a 

 

a-XI-a 

1 

 

 

1 

 

1 

 

23 

 

 

22 

 

23 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 

produse alimentare 

 

a XI-a 

SERAL 

1 30 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Protecția 

mediului 

Tehnician analize 

produse alimentare 

 

Tehnician în industria 

alimentară 

 

Tehnician  ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

a-XII-a 

 

 

a-XII-a 

 

a-XII-a 

1 

 

 

1 

 

1 

19 

 

 

18 

 

20 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Tehnician analize 

produse alimentare 

 

a-XII-a seral  1 22 

  Tehnologică Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Industrie 

alimentară 

Tehnician în industria 

alimentară 

 

a-XIII-a 

seral  

1 16 

2. Învățământ profesional de 3 ani 
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2.1. Învățământ 

profesional  

 Industrie alimentară Brutar – patiser – 

preparator produse 

făinoase 

a IX-a 2 51 

2.2.   Industrie alimentară Brutar – patiser – 

preparator produse 

făinoase 

a X-a 2 

 

49 

2.3.    Industrie alimentară Brutar – patiser – 

preparator produse 

făinoase 

a XI-a 1 22 

3.  Postliceal 

     Industrie alimentară Tehnician controlul 

calității produselor 

agroalimentare 

Anul I 

 

1 36 

   Industrie alimentară Tehnician dietetician  Anul II 1 21 

 

 

Modalitatea de funcţionare: 

 

 

Oferta şcolii noastre este armonizată atât cu nevoile comunităţii, cât şi cu cererea pe piaţa muncii, iar 

pregătirea la standardele europene a absolvenţilor noştri le permite să lucreze în oricare localitate din ţară şi din 

Uniunea Europeană sau urmează cursurile superioare în domeniul industriei alimentare şi protecţia mediului. 

Demersul de școlarizare este susţinut şi de recomandarea de dezvoltare a calificărilor/specializărilor din 

domeniul industrie alimentare şi a prrotecției mediului conţinută în Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ, 

făcută în urma analizei surselor de recrutare ale unităţilor şcolare, a prognozei absolvenţilor de gimnaziu  din  

Nr. 

crt. 
Domeniul/Calificare profesională Nivelul Modalitatea de funcţionare 

1.  Industrie alimentară /  Tehnician analize 

produse alimentare  

 

 

 

 

 

 

Liceal 

Acreditată conform legii OMECT 

5770/2006 

2.  Industrie alimentară /  Tehnician în industria 

alimentară 

Acreditată conform legii 

OMECT 5770/2006 şi OMECT 3279 

din 24.02.2010 

3.  Protecția mediului / Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului  

Acreditată conform  legii OMECT 

5770/2006 

4.  Brutar - patiser - preparator produse făinoase Profesional Acreditată conform legii OMECT 

3279 din 24.02.2010 
5.  Industrie alimentară / Tehnician dietetician 

Postliceal 

Acreditată conform legii  

OMECS 3417 din 24.03.2015 

6.  Industrie alimentară  / Tehnician prelucrarea 

cărnii și peștelui 
Acreditată conform legii  

OMECTS 5626/10.10.2011 

7.  Industrie alimentară / Tehnician controlul 

calității produselor agroalimentare  

Acreditată conform legii  

OMEN 4143 / 18.07.2018 

8.  Industrie alimentară/ Tehnician pentru 

panificație și produse făinoase  

Acreditată conform legii  

OMEN 4143 / 18.07.2018 

9.  Protecția mediului / Tehnician laborant pentru 

protecția calității mediului  

Acreditată conform legii   

OMECTS 5626/10.10.2011 
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anii  următori,  a existenţei  parteneriatului unităţilor şcolare  cu  agenţi economici şi a resurselor umane şi 

materiale a reţelei şcolare IPT din judeţ. 

        Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi nivele de instruire arată nevoia ca atât şcoala cât şi factorii 

responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a şanselor pentru 

continuarea studiilor de către absolvenţi. Şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţământ 

pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele care s-au manifestat pe piaţa muncii şi în viaţa economică odată cu 

integrarea României în Uniunea Europeană a afectat şi mai mult categoriile de populaţie ocupată cu nivel de 

instruire primar, gimnazial şi chiar profesional. 

         Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă şi pentru cerere în perspectiva 2013 apreciem că 

este necesară creşterea preocupării şcolilor pentru asigurarea unei înalte calităţi a formării profesionale, menită să 

conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de 

forţă de muncă. Şansa absolvenţilor şi implicit a şcolii, în condiţiile în care oferta pe piaţa muncii este cu mult 

mai mare decât cererea, este de a răspunde în mai mare măsură cerinţelor angajatorilor decât alţii. Acest lucru se 

poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane şi materiale ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-

angajatori, şi prin formarea profesională în calificări de nivel 3,4 şi 5, solicitate în piaţa muncii. 

Laboratoarele şcolii dispun de materiale, instrumente şi echipamente moderne (achiziţionate prin programul 

PHARE), necesare în formarea anumitor abilităţi şi competenţe practice prevăzute în Standardul de Pregătire 

Profesională şi cuprinse în programă. Complementar acestora, pentru formarea anumitor competenţe se 

efectuează  vizite de lucru la agenţi economici parteneri 

Pentru asigurarea continuităţii pregătirii prin şcoală postliceală în domeniul: Protecţia mediului, s-a obţinut, 

în anul şcolar 2010 – 2011, acreditarea pentru calificările: Tehnician laborant pentru protecţia calităţii 

mediului  şi Tehnician în prelucrarea cărnii şi peştelui  - nivel 5, iar în anul şcolar 2012-2013 autorizarea 

pentru calificările: Tehnician pentru panificaţie şi Tehnician controlul calităţii produselor 

agroalimentare. În anul şcolar 2014-2015 școala a obținut acreditarea pentru calificarea Tehnician 

dietetician - nivelul 5  – școala postliceală. În anul şcolar 2016-2017 școala a obținut acreditarea pentru 

calificările Tehnician controlul calității produselor agroalimentare  și Tehnician pentru panificație și 

produse făinoase - nivelul 5  – școala postliceală. 

 

 

Şcoala se implică în programe de formare a adulţilor prin asigurarea unui număr mare de formatori, dar și 

prin organizare de cursuri. Toate acestea întrucât există ofertă semnificativă de locuri de muncă la agenţii 

economici din zonă, iar încadrarea necesită absolvirea unui curs de calificare specializat.  

 

 

 

În anul 2015 școala s-a acreditat CNFPA pentru calificarea Operator în prelucrarea legumelor și fructelor și a 

derulat, în calitate de furnizor de formare, un curs pentru această calificare.  

 

Ne - am  implicat într-o serie proiecte regionale, naţionale şi internaţionale cum ar fi :  

 

 PHARE TVET RO108-01/03   2001 – 2006 

 COMENIUS 2.1 Educaţie  multiculturală  Managementul  diferenţelor 

 Comenius  2.2 Management  economic 2004 

 „ The 2005 – Researchers  in  Europe  Initiative „  AWARE  ECO – HEALTH PROJECT 2005 

 BRITISH COUNCIL English for the world of work 2006 – 2007 

 AGENŢIA DE FRANCOPHONIE Program Comun de Cooperare Tulcea – Rodez Franţa : Formarea – 

etapă indispensabilă a dezvoltării economice şi sociale 1999- 2012 

 Programul de formare POSDRU –,, Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar” INSAM  (ID:3074) – 2011  

 Festival - concurs paneuropean “Food 4u”- 2011    

 Găzduirea expertului SES în cadrul proiectului de asistenţă germana  RO-TUTEACH, proiect european 

de schimb de experienţă - 2011 

mailto:colbradsegal@gmail.com
http://www.liceulbradsegal.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA 
Strada Babadag nr. 146, Telefon 0240531130,  Fax 0240531131 

e-mail: colbradsegal@gmail.com 
www.liceulbradsegal.ro  

 

8 
 

 Proiectul POSDRU Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie 

Activă pentru tinerii din România, derulat de Fundaţia „Tineri pentru Tineri” 

 Şcoala a fost evaluată extern de către o comisie ARACIP în cadrul proiectului POSDRU – „Dezvoltarea 

culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din 

România prin implementarea standardelor de referinţă “. 

 Programul Junior Achievement România, campania globală de promovare a antreprenoriatului „101 

antreprenori la clasă”  Un proiect Global Entrepreneurship Week 2012 de educaţie economică, 

antreprenorială şi de orientare profesională, la care școala noastră participă anual, din 2012.  

 Participare la activităţile de formare în cadrul Proiectului POSDRU « Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale pentru reţele parteneriale ». Şcoala noastră este inclusă în reţeua 11 Industrie 

Alimentară ale cărei principale obiective sunt: promovarea bunelor practici, realizarea cadrului comun 

pentru nevoile pieţei muncii, a unei baze de date comune, promovarea activităţilor inovative, 

implementarea Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității (EQARF, The European 

Quality Assurance Reference framework for Vocational Education and Training). Participare, în cadrul 

acestui proiect, la activități de peer-learning cu exemple de bună practică, diseminare în CP. 

 Participare la  proiectul POSDRU ”Sprijin pentru unitatile şcolare în implementarea manualului de 

evaluare interna a calităţii educaţiei” ID 55668 (ARACIP) -”Inregistrarea electronica a evaluării”   

 Proiectul ”Îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a integra eficient mijloacele și auxiliarele 

didactice în strategii inovative pentru formarea competențelor profesionale la standarde europene” în 

cadrul Proiectului Leonardo da Vinci 2012, mobilităţi VETPRO 083-2013 

 Programul de formare "Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional", derulat 

de Centrul Național de Evaluare și Examinare prin C.C.D. Tulcea, POSDRU ID 25088; 

 Programul de formare continuă ” Instrumente digitale în abilitarea curriculara și orientarea în carieră” –

specializare în domeniul disciplinelor din aria curriculară „Om si societate”-acredidat de MECTS, 

furnizor de formare S.C. SIVECO Romania S.A. 

 Proiectul Let's Do It România –  una din cele mai mari campanii de voluntariat din ţara 

 Participare la campania umanitară „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, derulată în perioada 28 

oct – 3 noiembrie 2013, desfăşurată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC), 

organizată de MECTS 

 Participare la programul educaţional Patrula de reciclare – program ROREC, ediţia 2013 – 2014 

 FSE-POSDRU „Acces pentru copii şi tineri la a învăţa pentru viaţă” ACTIV 

 FSE – POSDRU ”Fii pregătit Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor cheie” 

 Sigur.Info Proiect dezvoltat de un Consortiu format din Salvati Copiii Romania si Positive Media 

 Europa – casa noastră ”Multiculturalitate şi interculturalitate” 

 Junior Achievement/Profesie și carieră/ “Job shadow” 

 Junior Achievement / Implementarea programelor JA in Romania / QUIZ-URI SOCIAL INNOVATION 

RELAY (SIR) 

 PROIECTUL Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia 

virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb) 

 Proiectul POSDRU “Învaţă să fii antreprenor prin Firma de exerciţiu!” 

 Proiectul POSDRU „De la liceu la viata activa”  

 Proiectul Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Titlul subproiectului: ,,Sansa pentru un 

viitor mai bun’’, Acord de grant nr. SGL/RI/239/27.06.2017 

 Proiectul de mobilitate VET Erasmus + 2018 - 2020 

 

Derularea unora din aceste proiecte a condus la obţinerea titlului de «Şcoală europeană 2007», «Şcoală 

europeană 2012» și «Şcoală europeană 2015». 
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1.3 Analiza rezultatelor şi evoluțiilor  din anul 2019-2020 
 

Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta atât asupra  activităţii, cât 

şi asupra rezultatelor acestora. 

La nivelul şcolii noastre, echipa managerială a conceput şi realizat documente de proiectare 

managerială (PAS) şi planurile operaţionale (semestriale şi anuale) pornind de la motivarea activităţii prin 

identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii anterioare. 

Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea 

unităţii, în vederea stabilirii unor acţiuni prioritare. 

 Analiza anuală a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea şcolii. 

De asemenea, a elaborat proiectul de curriculum al şcolii care vizează aplicarea curriculum-ului 

naţional. S-a elaborat şi un proiect de activităţi extracurriculare care conţine evidenţa activităţilor realizate extra-

clasă, extraşcolare, precum şi a concursurilor şcolare. 

La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea optimă a 

activităţilor, precum şi documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi 

aparatură auxiliară. 

S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru organizarea consiliilor şi comisiilor, 

fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului profesoral o anumită responsabilitate bine definită. De 

asemenea Consiliul de administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare cu responsabilităţi precise 

pentru fiecare membru. În cadrul comisiilor metodice, responsabilii acestora au delegat membrilor ei diverse 

sarcini care au fost îndeplinite de cele mai multe ori în timpul prevăzut. 

S-a încercat utilizarea corespunzătoare a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit. 

Paleta largă de activităţi desfăşurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă monitorizare şi un 

control al acestora de către echipa managerială, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de 

eficienţa activităţilor respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi C.A. 

În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru 

eliminarea lor. 

S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin: 

- fişe de asistenţă la ore 

- portofoliile profesorilor 

- planificările comisiilor metodice 

- planificările anuale şi semestriale 

- analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a 

viitorilor absolvenţi. 

În paralel, au fost încurajate comunicarea deschisă în cadrul şcolii între conducerea şcolii şi cadre 

didactice, între cadrele didactice şi între cadrele didactice şi elevi.  

Având în vedere complexitatea naturii activităţii manageriale se pot identifica atât puncte tari, cât şi 

puncte slabe în activitatea de conducere. 

În acest sens, evidenţiem următoarele puncte tari: 

-    şcoala are avize sanitare de funcţionare pentru toate clădirile şcolii; 

-    s-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat, conform repartiţiei computerizate 

realizate la nivelul I.Ş.J.; 

- s-a asigurat integrarea în colectivul didactic şi sprijinirea cadrelor didactice aflate în primul an de 

activitate în liceul nostru; acestora li s-au distribuit sarcini concrete, atât pe linie curriculară, cât şi 

responsabilităţi concrete cu caracter extracurricular, fiind îndrumate şi consiliate în acest sens ; 
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- schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor-cadru; 

- a fost organizată activitatea catedrelor didactice în cadrul ariilor curriculare; 

- prin organizarea serviciului pe şcoală, s-a urmărit monitorizarea  elevilor şi a  creşterii gradului de 

siguranţă a acestora; 

- s-a realizat şi a fost monitorizată activitatea de planificare a activităţii didactice; 

- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor; 

- s-a vizat transparenţa actului managerial, care se bazează pe decizii colective; 

- echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare, prin colaborarea eficientă 

cu părinţii, agenţii economici de pe plan local, cu Primăria; 

-  au fost încheiate protocoale de colaborare cu Poliţia Comunitară, Poliţia pentru combaterea 

infracţionalităţii în rândul minorilor; 

- cadrele didactice şi elevii liceului nostru au continuat activităţile din cadrul  

programului de asistenţă şi ajutorare a persoanelor vârstnice şi a copiilor cu dizabilităţi; 

- chiar de la începutul anului şcolar a existat preocuparea pentru pregătirea examenului de bacalaureat: s-a 

amenajat panoul Bacalaureat, la clasele a XII-a a fost prelucrată metodologia de desfăşurare a examenului; 

- au fost monitorizate absenţele elevilor, expediindu-se prin poştă părinţilor, acolo unde a fost cazul, 

avertismente şi preavize de exmatriculare; 

- s-au luat măsuri de optimizare a relaţiei dintre şcoală şi părinţii elevilor; 

- toate documentele şcolare oficiale au fost arhivate şi păstrate corespunzător. 

Ca puncte slabe menţionăm: 

- s-au constatat deficienţe în completarea documentelor şcolare (cataloage, situaţiile cu absenţele lunare 

ale elevilor); 

- s-au constatat deficienţe în notarea ritmică a elevilor; 

- nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi atribuţiile în calitate de profesori de serviciu pe 

şcoală; 

- unii profesori diriginţi nu s-au încadrat în termenele fixate de direcţiune, de Consilierul educativ sau de 

Serviciul secretariat în predarea situaţiilor solicitate. 

- neconcordanța între rezultatele evaluărilor naționale și cele ale evaluării curente. 

 

Rezultatele la învăţătură anul şcolar 2019 – 2020   

 

Înscrişi 

la 

începu-

tul 

anului 

Rămaşi 

înscrişi 

sf.an 

Promo- 

vaţi 

Note 

la 

purtare

  9,99-7 

Note 

la 

purtare 

Sub 7 

Total  

absențe   
Nr.de 

absenţe 

motivat

e 

Nr.de 

absenţe 

nemo-

tivate 

 

Nr 

de 

abs/ 

el v 

Nr. 

a s 

n 

m / 

elev 

Pro- 

mova- 

bili- 

tate 

Total 

LICEU ZI 

 

288 2 6 270 109 22 15704 8308 7396 
75.6

1 
36.8 97.83 

Total 

LICEU 

SERAL 

 

69 52 48 19 27 2765 911 1854 
54.2

8 
32.1 94.23 

Total 

Învățământ 

profesional 

123 97 85 53 28 14623 3703 10920 
177.

52 

122.

2 
87.63 

Total  

Învățământ 

postliceal 

57 48 48 9 3 1464 591 873 
43.9

0 
10.4 100. 

 

TOTAL 

2019-2020 

537 473 451 190 80 34556 13513 21043 
88.2

9 
49.3 95.56 
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Starea disciplinară  - anul şcolar 2019 – 2020 

 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

Rămaşi 

înscrişi 

sf.an 

Repetenți  Exmatriculați  

Medii la 

Purtare sub 7  

Total LICEU ZI 

 
288 27  

8 6 
22 

Total LICEU SERAL  

 
69 52 

3 14 
27 

Total 

Învățământ 

profesional 

123 97 

12 0 

28 

Total  Învățământ 

postliceal  
57 48 

0 3 
3 

TOTAL 

2019-2020 
537 473 

23 23 
80 

 

Rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat, în ultimii ani școlari încheiați 

 

Anul școlar 

Număr de elevi 

înscriși în clasa 

a XII-a/ a XIII-a 

Număr de 

absolvenți 

Număr de elevi 

care au participat 

la examenul de 

bac laureat 

Număr de elevi 

care au 

pr movat la 

examenul d  

bacalaureat 

 a b c d 

2016 – 2017  76 62  9 10 

2017 – 2018  1 81 42 15 

2018 – 2019  79 68 46 14 

2019 – 2020 74 70 51 14 

 

Ponderea elevilor din clasele terminale de liceu (clasa a XII-a / a XIII-a) care au participat la 

examenul de bacalaureat, din totalul elevilor absolvenți de liceu din anul curent (c/b) 

2014 – 2015 – 83,39 %  

2015 – 2016 – 65,90 %  

2016 – 2017 – 46,77 %  

2017 – 2018 – 51,85 %  

2018 – 2019 – 67,64 %   ↑ 

2019 – 2020 – 72,86 %   ↑ 

 

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat din totalul absolvenților PREZENȚI clasei 

a XII-a / a XIII-a din anul curent (d/c) 

2014 – 2015 - 43,42 %  

2015 – 2016 – 46,55 % 

2016 – 2017 – 34,48  % 

2017 – 2018 – 35,71 %   

2018 – 2019 – 30,43 %   ↓  

2019 – 2020 – 27,45 %   ↓  
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Se înregistrează:  

- o ușoară creștere a gradului de participare a absolvenților la Examenul de Bacalaureat față de 

anul precedent  

-  o scădere a rezultatelor la Examenul de Bacalaureat față de anul precedent pe fondul crețterii 

ratei de participare 
CONCLUZII: 

Se poate observa faptul că rezultatele la bacalaureat în comparaţie cu anul trecut s-au menținut. Cu toate 

acestea nu putem să nu revenim la concluzia de anul trecut că elevii sunt puţin interesaţi de şcoală la care se 

adaugă şi lipsa de interes a părinţilor. 

Rezultate care nu sunt în măsură să ne mulţumească apar cu toate că: 

- s-au făcut ore suplimentare de pregătire cu elevii, în afara programului şcolar obişnuit şi chiar pe 

perioada vacanţelor. 

- testele de evaluare au fost redactate pe structura celor propuse pentru examenul de bacalaureat, 

în aşa fel încât elevii să fie familiarizaţi cu tipul de cerinţe; 

- metodele de predare au fost variate în aşa fel încât să se poată obţine maximum de randament 

din partea elevilor; 

- au fost realizate numeroase şedinţe de catedră şi întâlniri informale în scopul analizării situaţiilor 

cu care ne confruntăm la clasă şi identificării celor mai potrivite căi de a creşte nivelul de „educare ştiinţifică” al 

elevilor; 

MĂSURI: 

În virtutea celor afirmate mai sus, după o analiză amănunţită, s-au stabilit următoarele modalităţi prin 

care să încercăm, pentru clasele terminale din acest an îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor achiziţionate. 

Astfel: 

- vor continua şedinţele de pregătire suplimentară, în afara orelor de program; 

- se vor asigura materiale pentru pregătirea temelor şi lecţiilor din surse bibliografice 

adaptate nivelului de percepţie al elevilor; 

- se vor organiza simulări ale examenelor de bacalaureat la clasele a XI-a și a XII-a  

- se va accentua lucrul pe echipe, în aşa fel încât să poată fi recuperaţi cât mai mulţi dintre cei care 

nu au reuşit să acumuleze cunoştinţe, de-a lungul anilor, la nivelul impus de rigorile examenului de bacalaureat 

- legătura cu părinţii în vederea informării acestora va fi menţinută în continuare. 

La examenele de certificarea competenţelor profesionale s-au înregistrat următoarele procente:  

 

 

Rezultatele examenului de certificare a calificărilor profesionale 

Nivel 
Calificarea 

profesională 

Nr. 

abs

olve

nţi 

Număr 

absolvenț

i care au 

susținut 

examenul 

de 

certificar

e a 

calificării 

Număr 

absolvenț

i care au 

obținut 

certificat

ul de 

calificare 

profesion

ală 

Pondere

a 

absolven

ților de 

învățăm

ânt 

profesio

nal care 

au 

susținut 

examenu

l de 

certifica

re a 

calificări

i 

Ponder

ea 

absolve

nţilor 

promov

aţi 

    a b c b/a c/a 

Învăţământ profesional cu durata 

de 3 ani – nivel 3 

Brutar-patiser-

preparator produse 
20 20 20 100 100 
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făinoase 

 TOTAL 20 20 20 100.00% 100.00% 

Liceu tehnologic – nivel 4 

Tehnician analize 

produse 

alimentare – ZI 

17 17 17 100 100 

 

Tehnician analize 

produse 

alimentare – 

SERAL 

17 10 10 58.8 58.8 

 
Tehnician în 

industria 

alimentară 

16 16 16 100 100 

 
Tehnician ecolog 

şi protecţia 

calităţii mediului 

20 17 17 85 85 

 TOTAL 70 60 60 85,71 % 85,71 % 

Şcoala postliceală – nivel 5 
Tehnician 

dietetician 
18 18 18 100 100 

 TOTAL 18 18 18 100.00% 100.00% 

Învăţământ profesional cu durata 

de 3 ani – nivel 3 

Brutar-patiser-

preparator produse 

făinoase 

20 20 20 100 100 

 

Ponderea absolvenților care au susținut examenul de certificare a calificării 

În anul şcolar 2014-2015 – 93,25 % 

În anul şcolar 2015-2017- 80,68  % 

În anul școlar 2016 – 2017 – 78,37 %  

În anul școlar 2017 – 2018 – 76.9%  

În anul școlar 2018 – 2019 – 86,4 %  

În anul școlar 2019 – 2020 – 83 %  

 

Se înregistrează o ușoară scădere  in anul școlar 2019-2020 față de cel precedent cu aprox. 3  %.  

 

Ponderea absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională 

În anul şcolar 2014 - 2015 - 100 % 

În anul şcolar 2015-2017 - 91,54  % 

În anul școlar 2016 – 2017 – 72,97 %  

În anul școlar 2017 – 2018 – 72,97 %  

În anul școlar 2018 – 2019 –  86,4 %   

În anul școlar 2019 – 2020 – 83 %  

Se înregistrează o ușoară scădere  in anul școlar 2019-2020 față de cel precedent cu aprox. 3  %. 

Obs. –Se constată o scădere a a rezultatelor privind susținerea și promovarea acestui examen, dar 

continuă interesul scăzut al absolvenților de liceu pentru susținerea examenului de certificarea 

calificărilor profesionale.  

Recomandări:  
- implicarea cadrelor didactice de specialitate în informarea corectă a elevilor în ceea ce privește 

conținutul examenelor de certificare a calificărilor profesionale  

- monitorizarea întocmirii proiectelor de către cadrele didactice îndrumătoare și identificarea timpurie a 

problemelor cu care se confruntă elevii.   
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Rezultatele acestor examene sunt prezentate în anexa 10.6. 

Monitorizarea absolvenţilor 

Nivelul de 

calific re 

Nr. 

total 

absolvenţi 

Nr. 

absolvenţi 

angajaţi 

Nr. 

absolvenţi 

care continuă 

studiile 

Nr. 

absolvenţi 

şomeri 

Nr. 

absolvenţi 

nemonitorizaţi 

Nr. 

absolvenţi 

migranţi 

 

3 

 

20 10 6 3 7 0 

4 70 51 19 0 0 0 

5 18 14 1 0 3 0 

Total 108 75 26 6 10 0 

 
 

a. OLIMPIADE  

 

Etapa judeţeană, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii”, februarie 2020 

 

Nr. 

crt. 
Domeniul Clasa 

Numele, iniţiala tatălui 

şi prenumele elevului 

Premiul 

obţinut 

Cadre didactice care au 

pregătit elevul 

1. 

Industrie 

alimentară - 

Tehnician 

analize produse 

alimentare  

XI B 
Gherasim H. Nicu - 

Cristian II 

Moldoveanu Aida-Corina 

Rus Daniela 

XI B 
Ştefan Ş. Elena III 

Moldoveanu Aida-Corina 

Rus Daniela 

XI B 
Tănase V. Ana - Maria I 

Moldoveanu Aida-Corina 

Rus Daniela 

 II B 
Cimpoeş I. Cosmin - 

Daniel participare 

Filipescu Irina 

Rus Daniela 

XII B 
Saigiu S. Florin participare 

Filipescu Irina 

Rus Daniela 

XII B 
Stanciu N. Nicoleta - 

Veronica I 

Filipescu Irina 

Rus Daniela 

 

 

2. 

 

 

Industrie 

alimentară-

Tehnician în 

industria 

alimentară 

XI   
Brăilescu G. Alexandra – 

Delia 1 I 

Moldoveanu Aida-Corina 

Luca Elena 

XI A 
Cojocaru I. Teodora absentă 

Moldoveanu Aida-Corina 

Luca Elena 

XI A 
Potecaru Ş.  Ioana - 

Ruxandra absentă 

Moldoveanu Aida-Corina 

Luca Elena 

XII A 
Iluţă D.V. Flor n 2 II 

Spătaru Constandina 

Luca Elena 

XII A 
Pădureţ P. Nicolae – 

Vlăduţ  III 

Spătaru Constandina 

Luca Elena 

XII A 
Roşu A. Denisa – 

Ştefania  I 

Spătaru Constandina 

Luca Elena 

 

 

 

Protecţia 
XI C 

Firică D. Marcel – 

Bogdan  participare 

Ranciu Mariana 

Burada Georgiana 
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3. 

mediului - 

Tehnician ecolog 

şi protecţia 

calităţii mediului 

XI C 
Oprea I.C. Ştefan 1 participare 

Ranciu Mariana 

Burada Georgiana 

XI C 
Petre I. Marius – 

Constantin  absent 

Ranciu Mariana 

Burada Georgiana 

 

În anul școlar 2019-2020 au fost suspendate fazele naționale ale Olimpiadelor și concursurilor 

naționale.  

 

 

 

B. COMPETIȚII ȘI CONCURSURI ȘCOLARE  

 

Etapa județeană  

 

1. Premiul al II-lea la concursul Magia Crăciunului-grupul vocal mixt Colindița, prof. 

Ciocan Simona, bibliotecar Munteanu Steluța 

2. Premiul I la concursul judetean de artă Colinde colorate , eleva Dumitru Ana-Maria, prof. 

Ciocan Simona 

 
 

 

RAPORT FINANCIAR CONTABIL 

la 31.09.2020 

 

   Proiectarea, aprobarea, repartiţia și execuţia efectivă a Bugetului Local in anul   2020  s-a realizat 

conform prevederilor legale în vigoare. Bugetul pentru cheltuieli de personal se calculeaza ,  conf.HG. 

1274/2011, in functie de nr de elevi raportati la inceputul anului pentru care se intocmeste bugetul. 

 

BUGETUL  LOCAL   

 

Din suma alocata pentru bunuri si servicii s-au efectuat urmatoarele cheltuieli;   

- Plata utilitatilor (gaze , lumina ,telefoane , internet , etc ) 

- Igienizare sala mese + dependinte camin 

- Zugravit vestiare + bai sala de sport 

- Igienizare camin 

- Igienizari corp B 

- Achizitii de masti si dezinfectanti 

- Extindere retea internet 

  Indicator Buget 

conform            

Cost /elev 

Suplimentare 

 

Plati la  

 31.09.2020 

1. Chelt. cu bunuri si servicii  

226000 

 

541000 

 

514855 

2.  Burse  80000  47465 

3.  Ajutor social pt copii cu   

              CES 

 

40000 

 20464 

                     TOTAL 346000 541000 582784 
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- Montat boilere in bai pentru elevi 

 

BUGET DE STAT  

Incepand cu anul 2018 finantarea pentru cheltuieli de personal este asigurata din bugetul de stat prin 

Inspectoratul Scolar. 

  Indicator Buget 

conform            

Cost /elev 

Suplimentare 

 

Plati la  

 30.09.2020 

1.Cheltuieli de personal  3894093 410300 3442464 

-Vouchere vacanta 0 98600 98600 

2.Burse  206191  115039 

3. Transport elevi 38300  11937 

4. Proiect  ROSE 112500  111010 

             TOTAL 4212784 508900 5089306 

   

      BUGET  VENITURI PROPRII                        

                                        Incasari                                                 

- Masa elevi            125291 lei     

- Chirii                       24261 lei       

- Produse  panif.        4076 lei 

- Alte venituri             3300 lei  

               TOTAL                 156928 lei 

Din sumele incasate : 

-S-a  asigurat masa elevilor               106364 lei 

- s-a  finantat 0.5 post contabil            24500 lei 

- alte materiale                                       8657 lei 

                                                           139521 lei 

 

La data de 31.09.2020 unitatea are un disponibil in cont de 17.407 lei  .  

 

Activitatea derulată în cadrul atelierelor şcoală 

În atelierele de producţie s-au realizat corespunzător toate activităţile care să permită desfăşurarea instruirii 

practice:  

• igienizare, obţinerea de aurorizaţii,  

• programarea modului de realizare a analizelor medicale pe grupe de elevi împreună cu maiştrii instructori,  

• efectuarea analizelor necesare pentru carnetele de sănătate ale elevilor şi cadrelor didactice – maiştri 

instructori, pentru a putea lucra în atelierele de producţie în cele mai bune condiţii din punct de vedere 

igienico-sanitar. În acest scop, pentru eficientizare, s-a colaborat cu două firme mdicale astfel că activitatea 

de producţie a început din a doua saptămână de şcoală.  

• pregătirea documentelor de instruire pe linie de sănătate şi securitate a muncii precum şi prevenire şi 

stingerea incendiilor pentru maiştrii instructori. Elaborarea fişelor colective de instruire a elevilor atât pe 
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linie de sănătate şi securitate în muncă cât şi stingere a incendii. 

• efectuarea instruirii şi verificarea însuşirii normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor la maiştri instructori. 

• coordonarea şi urmărirea realizării igienizării spaţiilor de producţie din atelierele în care elevii sunt instruiţi, 

din laboratoarele destinate efectuării analizelor fizico-chimice. 

• aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare desfăşurării activităţii de instruire, asigurarea recepţiei 

materiei prime prin urmărirea termenului de valabilitate şi folosire acestora conform principiului “primul 

intrat – primul ieşit”; 

• verificarea modului în care s-a efectuat controlul tematic de calitate a produselor finite de către maiştri 

instructori, 

• urmărirea decontării producţiei, incluzând decontarea materiei prime şi a produselor, 

• verificarea cunoştinţelor  maiştrilor instructori cu privire la însuşirea măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor prin teste de verificare P.S.I, 

• identificarea nevoilor elevilor. Organizarea şi sprijinirea elevilor sub îndrumarea cadrelor didactice la 

desfăşurarea de cercuri, expoziţii culinare şi produse. 

• asigurarea desfacerii produselor finite ca rezultat al activităţii de instruire al elevilor în ateliere 

 

 

                Colaborare şcoală –părinţi  
          Asociaţia de părinţi ”Brad Segal” a colaborat cu şcoala implicându-se în sprijinirea elevilor cu performanţe 

şi contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor cu mijloace fixe. 

S-au realizat lectorate şi acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi 

insuccesului şcolar şi informarea periodică a părinţilor de către diriginţi  referitor la atitudinea copiilor lor faţă de 

şcoală. 

Din analiza mediului intern a rezultat că 40% din profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi 

orientare privind cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit. 

 

        Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi susţinută de cele 15 

Convenţii de Colaborare cu agenţii economici . 

Principalele realizări ale anului 2019 – 2020 au fost:  

• Realizarea planului de şcolarizare atât la liceu, şcoala profesională, şcoala postliceală, consecinţă a 

efortului de promovare a domeniilor de calificare propuse. 

• Ușoara creștere a procentului de promovare la examenul de bacalaureat  

• Îmbunătăţirea ofertei de CDL corespunzător ofertei educaţionale, pentru stagiile de pregătire practică la 

clasele a IX-a şi a X-a, CDL-uri elaborate cu agenţii economici. 

• Obţinerea de rezultate  la olimpiada de la aria curriculară Tehnologii (două premii). 

• Dezvoltarea serviciului de cercetare şi  microproducţie la atelierul de panificaţie, carne şi legume-fructe. 

• S-au încheiat protocoale şcoală-întreprindere în vederea efectuării pregătirii practice la locul de muncă. 

Datorită acestor protocoale s-au efectuat vizite de documentare , atât pe ddomeniul industrie alimentară 

cât și pe domeniul protecția mediului (7 agenți economici locali/industrie alimentară, 2 agenți economici 

în județul Constanța/industrie alimentară, 8 agenți economici și instituții de profil/protecția mediului) 

• Implicarea Asociaţiei de Părinţi în îmbunătăţirea dotării cu materiale didactice şi auxiliare din fondurile 

proprii. 

• Îmbunătățirea bazei materiale a școlii prin achiziționarea de echipamente de laborator, table școlare, 

videoproiector, mobilier școlar. 

• Îmbunătățirea microclimatului prin igienizarea totală a spațiilor școlare, atelier școală și internat. 

• Numeroase  proiecte, parteneriate, activităţi extracurriculare şi schimburi de experienţă derulate la nivel 

regional şi european: 
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1.4. Contextul naţional – priorități  

 
Priorităţile învăţământului, la nivel naţional, pot fi sintetizate astfel: 

• Onorarea statutului de membru al Uniunii Europene constituie prioritatea fundamentală  întregii 

societăţi româneşti.  

• Problematica învăţământului trebuie considerată prin implicaţiile dezvoltării educaţiei asupra 

proceselor de aderare. 

• Într-o economie bazată pe cunoaştere, utilizarea capitalului uman devine o prioritate în comparaţie 

cu celelalte forme de capital.  

• Contribuţia adusă de o persoană prin aplicarea în practică a competenţelor dobândite în vederea 

îmbunătăţirii proceselor, produselor şi serviciilor devine mai importantă decât munca fizică.  

• Elementele inovative  încorporate într-un produs devin un element cheie al activităţii economice.  

• Respectarea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană  impune elaborarea unor obiective 

bine definite, ierarhizate, în funcţie de priorităţi, având în vedere proiectarea  evaluărilor  de impact.  

• Acestea vor fi aplicate în strânsă legătură cu nevoile societăţii, urmărindu-se eficienţa şi eficacitatea 

fondurilor, respectându-se  termenele stabilite . 

 În strânsă corelare cu acestea, ariile principale acoperite de programa de reformă a sistemului ÎPT 

au fost: 

• Învăţarea centrată pe elev 

• Parteneriatul cu întreprinderile 

• Dezvoltare curriculum 

• Dezvoltare de standarde 

•  Formarea continuă a personalităţii 

(metodică) 

• Asigurarea calităţii 

• Orientarea şi consilierea 

• Sistemul informaţional 

• Modernizarea bazei materiale 

• Management educaţional 

• Şanse egale 

• Utilizarea ITC in predare  

• Elevii cu nevoi speciale 

• Zone dezavantajate; zone rurale 

• Integrarea europeană 

• Dezvoltarea de materiale pentru 

formare diferenţiată 

• Formarea continuă a adulţilor 
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1.5.  PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 
 

Liceul Tehnologic „Brad Segal” din municipiul Tulcea îşi proiectează întreaga activitate în relaţie cu 

priorităţile şi obiectivele cuprinse în PRAI–regiunea 2 Sud-Est şi în PLAI judeţul Tulcea. Conform PLAI –2013, 

principalele obiective pentru dezvoltarea regională regiunea 2 S-E sunt următoarele: 

 

- Stimularea dezvoltării echilibrate la nivelul întregii regiuni, diminuarea dezechilibrelor, recuperarea 

întârzierilor şi cooperarea intraregională. 

- Integrarea în structurile Uniunii Europene prin pregătirea cadrului instituţional corespunzător criteriilor de 

integrare. 

- Valorificarea resurselor regionale în scopul unei dezvoltări economico-sociale durabile. 

- Monitorizarea implementarii PLAI anual.  

 

Priorităţi locale  

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

formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare 

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

pe domenii şi calificări 

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

nevoile unei economii a cunoașterii 

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

PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 2.1. : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT  

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

unităţilor şcolare IPT 

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

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

PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

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

de muncă 

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

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

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

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

deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 
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Partea a 2- a –  Analiza nevoilor 
 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

2.1.1. Analiza profilului economic 
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 (vezi capitolul Piaţa muncii). 

Adaptarea formării profesionale iniţiale la schimbările tehnologice şi organizaţionale din economie impun o serie 

de direcţii de acţiune: 

− Adaptări ale curriculum-ului naţional şi 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, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică desfăşurate la operatorii economici; 

− Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide; 

− Promovarea învăţării pe tot parcursul întregii vieţi; 

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

 

2.1.2.  Analiza pieţei muncii 
 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT  

Concluzii din analiza populaţiei active şi a populaţiei ocupate  

În perioada 2002-2017 atât populaţia activă cât şi populaţia ocupată a cunoscut o scădere semnificativă. 

Scăderea a fost mai accentuată în cazul populaţiei feminine. Populaţia ocupată din mediul rural reprezintă în 

anul 2017 45,41% din totalul populaţiei ocupate la nivelul regiunii.  

Concluzii din analiza ratei de activitate şi a ratei de ocupare  

Rata de activitate şi rata de ocupare au crescut în perioada 2008 – 2015. În 2017 rata de activitate a 

înregistrat scăderi faţă de anul anterior, pe când rata de ocupare a continuat să crească. Rata de activitate şi 

rata de ocupare la nivelul regiunii se situează în anul 2017 sub media naţională. Rata de activitate a populaţiei 

de sex masculin, în anul 2017, este cu 23,8 de puncte procentuale peste rata de activitate a populaţiei de sex 

feminin, iar rata de activitate în mediul urban este superioară celei pentru mediul rural cu 1,4 puncte 

procentuale (62,3% în mediul urban, faţă de 60,9% în mediul rural). Rata de ocupare a populaţiei de sex 

masculin a fost în 2017 cu 21 de puncte procentuale mai mare decât rata de ocupare a populaţiei de sex 

feminin, iar pe medii de rezidență se constată o creştere a ratei de ocupare atât în mediul urban cât şi în mediul 

rural. PLAI TULCEA 2019-2025 77 Este de semnalat faptul că în 2017 în judeţul Tulcea s-au înregistrat 

valori superioare mediilor regiunii dar nu și a celor naţionale pentru rata de activitate şi rata de ocupare a 

resurselor de muncă. Astfel, rata de activitate a atins valoarea de 67,9%, în creștere cu 10,1 procente față de 

2002, iar rata de ocupare a resurselor de muncă a ajuns la 64,7%, în creștere cu 12,54% față de primul an al 

perioadei de analiză.  

Concluzii din analiza şomajului  

la nivelul Regiunii Sud Est se menţine mai ridicată decât la nivel naţional, în anul 2017 (6,7% la nivelul 

regiunii faţă de 4,9% la nivel naţional). Rata şomajului la nivelul regiunii este mai scăzută în mediul urban 

(6,1%) faţă de mediul rural (7,4%) şi mai mare în cazul populaţiei de sex masculin(7,5%), faţă populaţia de 

sex feminin (5,4%). În 2017, BFM raportează pentru județul Tulcea o rată a şomajului de 4,7% (faţă de 5,6% 

la nivelul regiunii și 4% la nivel naţional), în scădere cu 4,9 procente față de anul 2002. Rata şomajului de 
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lungă durată pentru tineri a avut în 2016, la nivelul Regiunii Sud - Est valoarea de 21,1%, valoare care 

plasează regiunea pe primul loc între regiunile țării cu cele mai mari rate ale şomajului de lungă durată în 

rândul tinerilor. Este de remarcat faptul că pentru tineri rata şomajului de lungă durată a crescut semnificativ 

în perioada 2009-2016, de la 9,4% în 2009 la 21,1% în 2016. Creşterea ratei şomajului de lungă durată în 

rândul tinerilor s-a înregistrat la toate categoriile: populaţia de sex feminin şi de sex masculin, populaţia din 

mediul urban şi cea din mediul rural.  

Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile  

Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ponderii populaţiei ocupate civile pe sectoare în 2017 

la nivel regional este : serviciile 45,41% %, agricultura 25,1%,, industria 21%, construcţiile 9,3%. La nivelul 

județului Tulcea în anul 2017 activitatea economică cu cea mai mare populație civilă ocupată a fost 

reprezentată de Servicii, cu 35 mii persoane, dintre acestea, Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul împreună cu 

Repararea autovehiculelor şi motocicletelor concentrează cel mai mare număr al populației ocupate, de 9,9 mii 

persoane. Pe locul al doilea se situează Agricultura, silvicultura şi pescuitul cu o populație civilă ocupată de 

22,6 mii persoane. 17,1 mii persoane erau angajate în domeniul Industriei, dintre care 14 mii în Industria 

prelucrătoare.  

Serviciile  

Deşi ponderea populaţiei ocupate civile din servicii la nivelul județului a crescut în perioada 2008 – 2017, în 

ultimul an al perioadei analizate este cu aproape 4 puncte procentuale sub media naţională și cu 1 punct 

procentual sub ponderea de la nivelul regiunii. Cele mai mari ponderi în 2017 se regăsesc în sfera Comerţului 

cu ridicata şi cu amănuntul, de 12,3%, urmată de Sănătate şi asistenţă socială, cu 5,2% și Transport şi 

depozitare cu 5%.  

Agricultura  

În județul Tulcea, cele mai importante scăderi ale populaţiei ocupate civile au înregistrat, PLAI TULCEA 

2019-2025 78 în perioada analizată, Agricultura, silvicultura şi pescuitul (scădere cu 7,9 mii persoane), dar 

ponderea populației civile ocupate în această activitate, de 28,1% în anul 2017, se situează peste media 

regională și naţională.  

Industria  

În perioada 2008 – 2017, la nivelul județului Tulcea, industria cunoaște o fluctuație minoră a ponderii 

populaţiei civile ocupate, touși în anul 2017 înregistrează o scădere cu 0,9 puncte procentuale față de primul 

an analizat(de la 22,1% în 2002 la 21,2% în 2017). Cu toate acestea, se situează peste ponderea națională și la 

un nivel similar cu cel din regiune. De-a lungul perioadei cea mai mare pondere o înregistrează Industria 

prelucrătoare urmată la mare distanță de Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare.  

Construcţiile  

Ponderea populaţiei ocupate civile în construcţii la nivelul județului în 2017 (7,2%) este peste media 

naţională (8,3%) și sub cel al regiunii (9,2%). În perioada 2002 - 2016 construcţiile au cunoscut o creştere 

continuă a ponderii populaţiei civile ocupate (de la 6,3% în 2002 la 7,7% în 2016), pentru ca în 2017 să scadă 

la 7,2%. Şi în acest domeniu se înregistrează disparităţi intraregionale. Trei judeţe au ponderi peste media 

regională şi peste media naţională (Constanţa, Galaţi, Brăila), celelalte trei( Buzău, Tulcea, Vrancea) situându-

se sub media regională şi naţională.  

Concluzii din analiza proiecţiei cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu  

În scenariul moderat, la nivelul regiunii, grupele ocupaționale pentru care se previzionează ușoare creșteri 

ale locurilor de muncă disponibile ar fi Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii, Operatori la instalațiile fixe 

și lucrători asimilați. Se menține aproximativ constant numărul de locuri de muncă disponibile destinate 

Operatorilor la mașini, utilaje și asamblorilor de mașini, echipamente și alte produse. Evoluții care conduc 

spre valori negative care sugerează pierderi de locuri de muncă în economia regiunii par să afecteze grupele 

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe, Lucrători 

în servicii personale și de protecție, Funcționari în servicii cu publicul. Pentru celelalte grupele ocupaționale 
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se profilează locuri de muncă disponibile în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, în tendință 

descrescătoare însă.  

Implicaţiile pentru IPT  
➢ Rata ridicată a şomajului şi mai ales 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, PLAI TULCEA 2019-

2025 79 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 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  

➢ 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. 

 

 

2.1.3.  Analiza ÎPT   
Concluzii din analiza ÎPT 

Schimbările din ultimii ani în sistemul de ÎPT privind arhitectura traseelor de pregătire cu finalităţi specifice 

până la nivelul 5 de calificare, avantajele unui sistem deschis cu o mobilitate crescută pe orizontală şi pe 
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verticală, introducerea creditelor transferabile şi a portofoliului personal pentru formarea continuă, relevanţa 

sporită a noilor standarde de pregătire profesională (SPP), etc. – favorizează o mai bună adaptare a ofertei la 

nevoile beneficiarilor (inclusiv prin posibilitatea unor parcursuri individualizate).  

Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este relativ bun la nivelul județului, dar se constată 

dificultăţi în acoperirea cu titulari în unele domenii cum ar fi: profesori şi maiştri în electronică şi 

automatizări, elevtric, comerţ, industrie alimentară, agricultură/veterinar/zootehnie etc. – situaţie care 

generează adesea o fluctuaţie importantă a personalului încadrat pe posturile respective.  

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze:  

➢ competenţele metodice (în raport cu noile cerinţe şi schimbările introduse prin reformele din ÎPT)  

➢ actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din 

mediul economic, realizată în parteneriat și cu sprijinul operatorilor economici parteneri. 

 

Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă prioritară, din perspectiva 

normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui 

învăţământ centrat pe elev. Se impune ca o necesitate realizarea unor programe de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu echipamente de 

laborator şi instruire practică. 

În ceea ce privește mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în IPT se recomandă:  

− consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei 

şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale;  

− promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea progresului în 

raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking);  

− adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu planurile regionale şi locale 

(PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT;  

− adoptarea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi 

pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.  

Valorile ratei nete şi a gradului de cuprindere în educaţie conduc la recomandarea adoptării unor măsuri de 

creştere a accesului la educaţie, în special pentru elevii din mediul rural și pentru cei din grupuri defavorizate, 

cu accent pe populația roma. 

Planificarea în ÎPT va trebui să aibă în vederea stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la 

următorul nivel de calificare, care să ţină cont de politicile educaţionale, finalităţile în plan ocupaţional pe 

fiecare traseu şi nivel de pregătire, dar şi de specificul şi interesele particulare ale grupului ţintă. Un prim 

reper în calcularea acestor ţinte l-ar putea constitui benchmark-urile adoptate de UE privind rata abandonului 

şcolar timpuriu, respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar superior.  

Abandonul şcolar reprezintă motiv de îngrijorare și în consecinţă, se recomandă:  

− monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar)  

− eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la învățământul profesional și în special 

în mediul rural, comunităţile dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei etc.  

Nivelul scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea ce 

priveşte o parte din elevii din învățământul profesional  

- începând cu competenţele de bază “tradiţionale” (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu 

competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare 

interpersonală etc.  

- necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere:  

− învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual  

− programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate)  

− facilitarea unor trasee individualizate de formare etc.  
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Implicarea şcolilor din ÎPT în formarea adulţilor nu reflectă potenţialul acestora. De menţionat că 

România (şi implicit regiunea) înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea continuă a 

populaţiei adulte.  

Şcolile din ÎPT sunt chemate să contribuie activ la ţinta adoptată ca benchmark de UE și să se implice activ 

în programele de „A doua şansă” - adresate prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă 

completarea pregătirii generale, tinerii respectivi să primească şi o calificare.  

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

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

− satisfacerea solicitărilor operatorilor economici;  

− acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu;  

− eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul 

în zonă;  

− utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor;  

− soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor de 

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

Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de pregătire  

Plecând de la structura cererii potențiale, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare ale IPT, în 

ipoteza scenariului moderat din Studiul previzional, în Regiunea Sud - Est, sunt PLAI TULCEA 2019-2025 

118 recomandate următoarele ponderi privind cuprinderea elevilor pe domenii din tabelul următor.  
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2.2. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 
Analiza nevoilor  – auto-evaluarea internă 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 
 
Activitatea de predare-învățare, în cadrul școlii, se realizează conform curriculum-lui național. Oferta 

educaţională a şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin intermediul materialelor publicitare de promovare 

a imaginii şcolii (pliante, postere) şi cu prilejul târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISJ Tulcea. Elevii şi 

părinţii sunt informaţi în legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii. 

La  începutul  anului  şcolar   profesorii  diriginţi  prelucrează   cu  elevii  şi  părinţii Statutul elevilor, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară. 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei comisii metodice. 

Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un raport. Analiza 

rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

• Profesorii, maistrii instructori si personalul didactic –auxiliar sunt calificați in procent de 97.5% ; 

• Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 70% 

(dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). 

• Experienţă în derulare de proiecte europene (sursa: documentele școlii, site-ul şcolii); 

• Existența unei rețele de parteneriat între școală și numeroase instituții și organizații pentru a populariza 

exemplele de buna practica privind proiectele școlii; 

• Realizarea integrală a planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 – 2020 la nivel liceal şi profesional (3 

clase a IX-a liceu tehnologic, 2 clase a IX-a învăţământ profesional de 3 ani şi 1 clasă la şcoala postliceală); 

• Rezultate bune și foarte bune obținute de elevi la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare și extrașcolare; 

• Şcoala dispune un sistem informatic performant dotat cu soft-uri educaţionale şi contabilitate, care acoperă toate 

compartimentele; 

• Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de 

formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile profesorilor şi Raportul activităţii 

Comisiei de formare şi perfecţionare); 

• Prin programul PHARE RO 0108 01 şi prin activităţile de autofinanţare, şcoala dispune de o dotare bună în 

majoritatea cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor şcolii. 

• 75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

• 70% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: 

modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

• 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu 

testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 

• Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 70% 

(dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie); 

•   Rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor (sursa: rapoartele privind analiza 

rezultatelor); 
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• 50% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte 

bine şi excelent atitudinea şi comportamentul 

cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi 

(sursa- chestionare elevi); 

•  Funcţionarea  Asociaţiei de părinţi “Brad 

Segal”; 

•  Număr mare de parteneriate cu agenţii 

economici şi partenerii sociali ; 

• Existenţa nivelului 5 de calificare pentru 

domeniul industria alimentară şi protecţia 

mediului. 

 

 

          PUNCTE SLABE:  

•   Folosirea în mică măsură a schimburilor de 

bune practici privind metodele de predare care 

solicită iniţiativa proprie a elevilor şi a 

abilităţile lor practice 

•   Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de învăţare. 

•   Menţinerea la un nivel relativ ridicat a absenteismului şcolar ceea ce conduce la aplicarea unui număr mare de 

sancțiuni/note scăzute la purtare; 

• Monitorizarea progresului elevilor şi aplicarea instrumente de evaluare a performanţelor şcolare adoptate la 

nivel de catedră. 

• Monitorizarea si evaluarea performanței elevilor este realizată parțial si lipsesc măsurile de imbunătățire a 

rezultatelor invățării. 

•  Mai mare consecvenţă în administrarea instrumentelor de evaluare, de natură să favorizeze o evaluare 

constructivă. 

•  Elaborarea standardelor de competenţe proprii şi unificarea sistemului de evaluare pe discipline si an de studiu. 

•  Colaborare deficitară, neperformantă şcoală – părinţi; 

•   Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoarte 

catedre) şi la examenele naţionale; 

•   Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii, predomină 

evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

• Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută; 

 Număr insuficient de echipamente informatice (videoproiector, laptop) şi existenţa unor spaţii fără acces la 

internet. 

  Neconcordanţa dintre rezultatele obţinute la examenele naţionale şi cele ale evaluării curente, la unele dintre 

probele examenului de bacalaureat. 

  Inexistenţa feed-back-ului privind eficienţa parcugerii, de către cadrele didactice, a programelor de formare, 

datorită slabei monitorizări a acestui aspect. 

 

Măsuri: 

• Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei 

învăţării; 

• Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea calităţii; 

• Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe baza testelor 

iniţiale; 

• Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 

gradului de motivare a fiecărui elev; 

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

• Identificarea resurselor financiare necesare alinierii fondului de carte şcolară la cerinţele noului curriculum 
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• Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea 

centrată pe elev; 

• Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în 

sistem A.E.L.; 

• Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de 

păstrare a înregistrărilor; 

• Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul 

de predare- învăţare; 

• Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru 

atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială mai bună; 

• O mai mare implicare a responsabililor de comisii în 

monitorizarea activităţilor specifice organizate la nivelul acestora în vederea eliminăriiformalismului şi creşterii 

eficienţei. 

• Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului şi 

prevenirii abandonului. 

  

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 
PUNCTE TARI: 

•   Prin programul PHARE RO 0108 01 şi prin activităţile de autofinanţare, şcoala dispune de o dotare bună în 

majoritatea cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor şcolii. 

•   Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 23 824 volume şi 80% dintre elevii şcolii au fişe la bibliotecă 

(sursa : statisticile şcolii); 

•   S-au achiziţionat din fonduri guvernamentale mijloace didactice moderne: videoproiectoare pentru trei 

cabinete, fleep-chart, aparate de laminat şi spiralat (dovezi: fişele de gestiune); 

• Din venituri proprii : 

• S-au efectuat reparaţii la cămin, s-a completat dotarea laboratorului de analize fizico-chimice. S-au achiziționat 

aparatură, sticlărie, materiale și ustensile pentru laboratorul de analize fizico-chimice. 

 

• În urma derulării Proiectului Leonardo şcoala a fost dotată cu imprimantă color şi video proiector, manuale şi 

planşe necesare desfăşurării orelor de limba franceză. 

• În urma derulării Proiectului ACTIV școala a fost dotată cu echipament de teleprezență, tablă multifuncțională, 

imprimantă + scaner, 15 laptopuri  

• În urma derulării Proiectului ”Fii antreprenor prin firme de exercițiu” școala a fost dotată cu 3 laptopuri și 6 

videorpoiectoare  

• Prin derularea Proiectului Leet”s doit Danube! Școala a primit un videoproiector  

•   Existenţa cabinetului metodic, de limba română, geografie, matematică, limbi moderne, protecţia mediului, 

industrie alimentară, dar şi a laboratoarelor de: informatică (3), chimie, fizică, microbiologie, analize fizico-

chimice, biologie; 

•   Existenţa sălii de sport şi a terenului de sport; 

•   Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru 

sprijinirea învăţării în proporţie de 70%. 

• Cu ajutorul Asociației de părinți s-a achiziționat mobilier pentru unele săli de 

clasă.  

• S-a respectat procedura de achiziționare a manualelor la clasele a XI-a şi a 

XII-a și s-au cumpărat maniuale pentru învățământul obligatoriu la 

disciplinele tehnice (dovezi: rapoarte catedre); 

 

PUNCTE SLABE: 

• Număr insuficient de echipamente informatice (videoproiector, laptop); 

• Mobilier școlar învechit și degradat 

mailto:colbradsegal@gmail.com
http://www.liceulbradsegal.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA 
Strada Babadag nr. 146, Telefon 0240531130,  Fax 0240531131 

e-mail: colbradsegal@gmail.com 
www.liceulbradsegal.ro  

 

28 
 

• Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic. 

• Întârzierea finanţării pentru amenajarea spaţiului destinat microfabricii de prelucrarea cărnii; 

• Resurse materiale şi financiare limitate pentru un învăţământ activ; 

• Condiţii necorespunzătoare de cazare a elevilor în cămin din cauza întârzierii finanţării prin proiectul POR; 

 

 

2.2.3. Rezultatele elevilor 
                    

PUNCTE TARI: 

•   90 % dintre absolvenţii de ciclul inferior al liceului continuă studiile liceale în ciclul superior. 

•   În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, elevii şcolii noastre au obţinut rezultate   bune la nivel judeţean 

şi naţional mai ales la disciplinele de la aria curriculară „Tehnologii”. Mulţi dintre elevii noştri premiaţi la  aceste 

olimpiade sunt astăzi studenţi la facultăţile de profil, fără examen de admitere.  

• În anul 2017, 18 elevi s-au calificat la olimpiadă-faza judeţeană; 4 elevi au participat la faza naţională a 

olimpiadei interdisciplinare tehnice, obţinându-se 2 premii (unul II și unul III) și 2 mențiuni. 

• Numeroase  proiecte, parteneriate, activităţi extracurriculare şi schimburi de experienţă derulate la nivel regional 

şi european. 

 

PUNCTE SLABE: 
  Rata de înscriere a absolvenților de liceu la examenul de bacalaureat în scădere; 

 Rezultate modeste la examenul de bacalaureat  (sursa: statisticile şcolii); 

  Lipsa rezultatelor şcolare remarcabile. 

 Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor. 

 Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii. 

 Absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu. 

 Populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici. 

 Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ. 

 

 

 

2.2.4. Consilierea şi orientarea oferită elevilor 
 

 

PUNCTE TARI: 

•   existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

•   existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a 

furniza consiliere şi orientare privind cariera;  

•  76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi; 

• Consilierea elevilor cu nevoi speciale. 

•   82% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de colaborarea 

realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei (sursa: chestionar părinţi). 

 

PUNCTE SLABE: 

•  Activitatea de consiliere şi orientare privind cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie 

îmbunătăţit (sursa: chestionar profesori, părinţi). 

•   Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 
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2.2.5. Calificări și curriculum  
Oferta Curriculum în decizie locală - CDL-uri.  

S-au format echipe de realizare a curriculumului pe ani de studiu şi calificări, după cum urmează: 

- 2 CDL clasa a IX-a toate domeniile de la nivelul unităţii şcolare (industrie alimentară, protecţia 

mediului);  

- 2 CDL clasa a X-a, domeniile: industrie alimentară, protecţia mediului; 

- 3 CDL clasa a XI-a, domeniile: 2 industrie alimentară (tehnician în industria alimentară, 

tehnician analize produse alimentare), 1 protecţia mediului (tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului); 

- 3 CDL clasa a XII-a, domeniile: 2 industrie alimentară (tehnician în industria alimentară, 

tehnician analize produse alimentare), 1 protecţia mediului (tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului); 

- 1 CDL clasa a XII-a seral, domeniile: industrie alimentară (tehnician analize produse 

alimentare); 

- 3 CDL clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional, domeniul industrie alimentară, 

calificarea brutar-patiser-preparator produse făinoase; 

- 1 CDL anul I şcoala postliceală, domeniul industrie alimentară, calificarea tehnician controlul 

calităţii produselor agro-alimentare. 

 

2.2.6. Resurse fizice și umane 

1. Resurse fizice 
În administrarea şcolii există următoarele clădiri: două corpuri  clădire  şcoală, un corp clădire cămin, 3 

ateliere şcoală, sală de sport, cantină, cabinet medical. 

             

 INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă  Hotărârea nr. 10 a Consliliului 

Local Tulcea  din 25.01.2001 

 

Protocol privind  preluarea în 

administrare a unor imobile 

proprietate publică de către 

Grupul Şcolar de Industrie 

Alimentară Tulcea de la 

Primăria Tulcea prin ISJ 

Tulcea 

 

3 118,82 

2. Cabinete (AEL 1, AEL 2, TIC, 

microbiologie, tehnologie industrie 

alimentară 1, limbă română, 

matematică,  limbi străine, 

industrie alimentară 2, socio-

umane, geografie, protecţia 

mediului)* 

12 641,9  

3. Laboratoare (chimie, analize 

produse alimentare, biologie, 

fizică)* 

4 295,17 

4. Ateliere (panificaţie, prelucrarea 

laptelui, mecanic, electrotehnică) 

4 400 

5. Sală şi t ren de educaţie fizică şi 

sport* 

1 + 1 2052,15 

6.  Alte spaţii – Amfiteatru (90 locuri) 1 72,39 

7. Cabinet metodic  1 16,53 

8. Cancelarie 2 43,02 

9. Cabinet Consiliul elevilor 1 22,94 

10. Cabinet Asociaţie părinţi 1 9,90 
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11. Cabinet psihologic 1 40, 7 

TOTAL 32 3713,75 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară /  entru de 

informare şi document re 

Hotărârea nr. 10 a Consliliului 

Local Tulcea  din 25.01.2001 

 

Protocol privind  preluarea în 

administrare a unor imobile 

proprietate publică de către Grupul 

Şcolar de Industrie Alimentară 

Tulcea de la Primăria Tulcea prin ISJ 

Tulcea 

1 80,95 

2. Sală pentru  

 ervit masa 

1 438,12 

3. Dormitor  70 1462,94 

4. Bucătărie  1 114,56 

5. Spălătorie  1 109 35 

6. Spaţii sa itare 8 327,87 

7. Spaţii depozitare mater ale 

didactice 

5 78,91 

TO AL 87 2612,7 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat Hotărârea nr. 10 a Consliliului 

Local Tulcea  din 25.01.2001 

 

Protocol privind  preluarea în 

administrare a unor imobile 

proprietate publică de către Grupul 

Şcolar de Industrie Alimentară 

Tulcea de la Primăria Tulcea prin ISJ 

Tulcea 

1 16,24 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

2 31,13 

3. Contabilitate  1 21,46 

4. Casierie   1 17, 5 

5. Birou administraţie 1 4,99 

TOTAL 6 90,97 

      

 Echipamente IT şi birotică existente în şcoală de la începutul anului şcolar 2013 – 2014 și până astăzi: 

            -1 laborator informatică ce dispune de 25 Pentium IV + server şi 1 imprimantă; 

            - cabinete directori -2 Pentium IV, 2 imprimante; 

            - secretariat 2 Pentium IV, 2 imprimante, 2 copiatoare ; 

            - contabilitate 2 Pentium IV, 1 Pentium III , 3 imprimante şi laptop; 

            - cancelarie 1 Pentium III, un televizor, un CD player; 

 - laboratoare (fizică, chimie, biologie, analize fizico-chimice) – 4 Pentium IV, 4 imprimante multifuncţionale, 5 

aparate de videoproiecţie;  

            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară 1 Pentium IV, imprimantă, scanner ; 

            - biblioteca 1 Pentium III, un copiator; 

             - 2 laboratoare  AEL moderne echipate cu 50 calculatoare, server şi imprimantă. 

            - 15 laptopuri  

             - 4 videoproiectoare 

      Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi.  
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Şcoala dispune de pagina WEB (www.Liceul Tehnologicbradsegal.ro), cont de e-mail (colbradsegal@gmail.com).  

MECT a implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL oferă posibilitatea de 

susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date. 

• Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de reabilitare prin Proiectul POR depus la ADR-SE Brăila este 

aprobat şi urmează finanţarea şi dotare (sursa: statisticile financiare ale şcolii). 

 

2. Resurse umane 
           Personalul de la Liceul Tehnologic « Brad Segal », a fost alcătuit din : 

• 41 cadre didactice profesori, ingineri, maiştri instructori  

• 13 cadre personal didactic auxiliar  

• 27 cadre personal nedidactic  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul  I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

1 31 1 5 3 1 

 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 

ani 

11- 

1 ani 

16-20ani 21 25an

i 

26-30ani Peste 

30 

- în 

învăţământ 

2 1 3 2 9 5 3 16 

  în unitate 
15 3 9 3 2 5 2 2 

 

 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Categorie  e personal Număr  de persoane 

încadrate 

Număr  de persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de personal 

Secretar  2 2 2 

Contabil 1,5 1,5 1,5 

Administrator 1 1 1 

Bibliotecar 1 1 1 

Informatician 1 1 1 

Laborant 2 2 2 

Pedagog 2 2 2 

Supraveghetor noapte 2 2 2 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC  

Categorie de personal Număr  de persoane 

încadrate 

Număr  de persoane 

calificate 

Număr de norme 

pentru fiecare 

categorie de personal 

Îngrijitor  12 12 12 

Spălătoreasă  1 1 1,5 

Muncitor întreţinere 3 3 3,5 
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Şofer  1 1 1 

Fochist  2 2 2 

Bucătar  4 4 4 

Paznic  3 3 3 

Magaziner 0,5 0,5 0,5 

• În rândul cadrelor didactice din şcoală există 4 profesori metodişti ai I.S.J. Tulcea, 7 reprezentanţi în Consiliul 

Consultativ al ISJ, 2 formatori locali; 

• 55% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea colectivului didactic (sursa : 

chestionar profesori); 

•  95 % dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere operare PC, comunicare 

în limbă străină, abilitare curriculară, elaborare standarde şi curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare 

centrată pe elev etc.)  şi estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 35% dintre profesorii şcolii 

consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea continuă a cadrelor didactice (sursa: 

chestionar profesori); 

 80% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând servicii de calitate. 

 

2.2.7. Asigurarea calităţii 
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul 

învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate 

şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

 

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea, care trebuie avute în 

vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii şă în învăţământul românesc.  

Această aliniere este necesară nu numai pentru a asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de vedere 

educaţional, a României în Uniunea Europeană, ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie echitabile, 

din punct de vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume. 

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană oferă doar o parte din 

argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de management al calităţii educaţiei din România, deoarece implementarea 

sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi comportament care vor 

contribui la îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor de învăţământ din unităţile şcolare.  

 

O importanţă majoră o are componenta educaţională, nu numai sub aspectul calităţii prestaţiei însăşi integrarea 

nevoii de calitate în cultura naţională. Mentalitatea individulşui trebuie să asimileze convingerea că nu poate să existe 

bunăstare fără o mună responsabilă şi de calitate. Devine evident că întreaga activitate a unei şcoli trebuie orientată spre 

creşterea competitivităţii prin: calitatea ofertei şi a rezultatelor activităţii, un management performant, o politică 

financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor şi atragerea de noi resurse, încurajarea unei atitudini responsabile a 

întregului personal.  

 

Prin lege, calitatea educaţiei este definită ca fiind ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  

 

Calitatea educaţiei constituie o prioritate, fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării 

profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice.  

Conform legii, metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între:  

a) criterii;  

b) standarde şi standarde de referinţă;  

c) indicatori de preformanţă;  

d) calificări.  

Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:  

1) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;  
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2) monitorizarea rezultatelor;  

3) evaluarea internă a rezultatelor;  

4) evaluarea externă a rezultatelor;  

5) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.  

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea 

beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea 

unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel 

promovată încât să conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei.  

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderet pe rezultatele învăţării. Rezultatele învăţării sunt 

exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel 

de învăţământ sau a unui nivel de studiu.  

Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multucriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de 

educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă.  

Dacă evaluarea calităţii eeste efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării 

interne. Aceasta are următoarele etape: 

• Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevăzute de lege); 

• Diagnoza nivelului de realizare; 

• Judecarea nivelului realizare; 

• Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare; 

• Crearea unui grup de lucru; 

• Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate; 

• Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere; 

• Reaplicarea instrumentului de evaluare.  

Atunci când evaluarea este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma 

evaluării externe.  

Conform legilor în vigoare, însăşi  „acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică 

respectarea standardelor, pentru înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de 

studii.”  

Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea implementează în continuare acțiunile în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul profesional şi tehnic în cadrul programului PHARE.  

Principalele obiective:  

• Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală; 

• Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, 

comunitate locală); 

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii – document din 

Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat autoevaluarea (evaluarea internă) a instituţiei, diseminarea informaţiilor către 

toţi membrii personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice  prin 

elaborarea Planului operaţional privind  asigurarea calităţii şi Planul de îmbunătăţire al calităţii, documente 

incluse în PAS. 

 

2.2.8. Parteneriate și colaborare 
Un parteneriat activ şi eficient - îndeosebi în ceea ce priveşte practica elevilor, orientarea carierei, evaluarea şi 

validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), 

contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor, etc. - 

reprezintă o condiţie obligatorie pentru un ÎPT de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor.  

Analiza informaţiilor din harta parteneriatului  relevă faptul că şcoala are parteneriate cu agenţi economici 

pentru practica elevilor. Reprezentarea agenţilor economici în structurile şcolii este bună (comisie curriculum, comisii 

examene).  

Liceul Tehnologic „BRAD SEGAL” Tulcea desfăşoară activităţi intense de parteneriat, vizând trei niveluri: 

• Parteneriate cu agenţi economici -14 Convenţii de Colaborare; 
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•  Parteneriate cu alte unităţi şcolare: Liceul 

La Roque Rodez, Liceul Jean Vigo din Millau, 

Univesitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Liceul 

Tehnologic de Industrie Alimentară „Elena 

Doamna” Galaţi, Liceul Tehnologic Naţional de 

Agricultură şi Economie Tecuci, Liceul 

Tehnologic Tehnic de Industrie Alimentară  

„Terezianum” Sibiu, Grupul Şcolar de Industrie 

Alimentară Feteşti, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Constanţa ş.a; 

• Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : I.S.J.Tulcea, I.S.J. - Galaţi, C.C.D. Tulcea, Consiliul Local, Primărie, 

Consiliul Naţional al I.M.M  Filiala Tulcea, Camera de Comerţ, AJOFM, Centrul Judeţean de Asistenţă  

Psihopedagogică, Oficiul judeţean pentru protecţia consumatorului-Tulcea, I.S.U.”Delta Dunării”, Bibliteca 

judeţeană”Panait Cerna”, Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, Teatrul”Jean Bart”, Inspectoratul 

judeţean de jandarmi, Poliţia Tulcea, Filiala Tulcea de Cruce Roşie, Direcţia judeţeană de statistică, Institutul de 

cercetări eco- muzeale. 

Pentru anul şcolar 2020-2021 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în Planurile operaţionale 

incluse în PAS.  

În prezent, oferta de şcolarizare a școlii este relativ bine corelată cu nevoile de calificare ale judeţului în 

domeniile: industrie alimentară și protecția mediului. 

• Nevoile de calificare previzionate pentru piaţa muncii: tehnicieni în industria alimentară, lucrători în 

industria alimentară, fac parte din configuraţia celor mai importante 20 de meserii şi calificări ce s-ar putea dezvolta la 

orizontul anului 2018. 

• Prin competenţele formate trebuie avută în vedere o pregătire de bază mai largă, competenţe sociale 

adecvate, dezvoltarea spiritului antreprenorial, utilizarea noilor tehnologii, cultivarea atitudinii faţă de muncă şi a 

respectului pentru calitate, mobilitatea ocupaţională. 

• Nevoia diversificării activităţilor în mediul rural presupune pregătirea tinerilor în vederea valorificării 

potenţialului oferit de agroturism. 

• Facilitarea mobilităţii ocupaţionale intersectoriale – spre activităţile de servicii - implică consolidarea 

pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă.    

• Nevoia de implicare crescută a şcolii în formarea adulţilor prin organizarea de cursuri pentru 

reconversie profesională (adulţi). 

2.2.9.  Finanţare 
Sursele de finanţare ale şcolii sunt:  Buget de stat, Buget local, Venituri proprii, Sponsorizări, Surse externe pe 

bază de proiecte. 

 

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

de finanţare ar putea modifica ponderea surselor,  dar pentru aceasta este nevoie de o pregătire în domeniu a cadrelor 

didactice, de un proces de formare de echipe de lucru specializate în acest 

domeniu, de o politică de motivare de personal. 
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2.3. ANALIZA SWOT 
Puncte tari 

PUNCTE TARI:  

o Realizarea integrală a planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 – 2021 

o Existența documentelor programatice la nivelul unității de invățămînt, existența structurilor organizatorice ale 

scolii si definirea clară a responsabilităților; 

o Management eficient care faciliteaza o buna organizare a activitatii și implicarea scolii in numeroase proiecte 

nationale si europene. 

o Promovarea eficientă şi diversificată unei oferte educaționale adaptată PRAI, PLAI, cerințelor și intereselor 

elevilor;  

o Profesorii, maistrii instructori si personalul didactic –auxiliar sunt calificați in procent de 100% 

o Existenţa în şcoala a unui nucleu de cadre didactice cu potenţial metodico-ştiinţific foarte bun; 

o Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de 

formare prin CCD sau POSDRU; 

o Experiența dobândită de cele 8 cadre didactice prin Proiectul european de parteneriat derulat prin Programul 

LLP- Leonardo da Vinci- VETPRO contribuie la cresterea participării la programelor de formare a cadrelor 

didactice de specialitate; 

o Implicarea unui număr mare de profesori şi elevi în activităţi extracurriculare şi extraşcolare în diverse domenii 

şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel local, naţional şi european.  

o Implicarea elevilor în proiecte educaționale derulate la nivelul unității școlare și la nivel regional și național;  

o Rezultate bune si foarte bune obținute de elevi la fazele județene și naționale ale olimpiadelor si concursurilor 

scolare și extrașcolare 

o Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 70% 

(dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie); 

o Existența unei rețele de parteneriat între școală și numeroase instituții și organizații pentru a populariza 

exemplele de buna practică privind proiectele școlii;  

o Rezultate bune și foarte bune obținute de elevi la fazele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor 

școlare și extrașcolare;  

o Pomovarea imaginii școlii la nivel local, național, european prin activități specifice (intalniri specifice, materiale 

informative, site -ul scolii, colaborarea cu profesori din scoli din UE etc. (sursa: produse finale de proiect, Cartea 

de onoare a scoli, panouri informative etc.); 

o Reprezentarea școlii prin elevii din consiliul judetean al elevilor; 

o Obţinerea de venituri proprii prin închirieri de spații și microproducție la atelierul școlii; 

o Realizarea unei bune comunicări cu majoritatea unităţilor de învăţământ; îmbunătăţirea fluxului informaţional 

intra şi interinstituţional ; 

o Crearea unui mediu sănătos şi sigur pentru elevi şi personal în  unităţile de învăţământ. 

o Relaţii interumane de colaborare foarte bune între toate categoriile de personal din şcoală  

o Existenţa cabinetelor şcolare de consiliere psihopedagogică/logopedică, a laboratoarelor dotate corespunzător, 

ceea ce facilitează accesul la educaţie de calitate. 

PUNCTE SLABE 

o Rezultate școlare slabe: număr mare de corigențe, medii generale mici.  

o Refuzul absolvenților de a se înscrie la examenul de bacalaureat 
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o Medii scăzute sau nepromovarea examenului de bacalaureat. 

o Factorii educaționali și personali care împiedică tranziția elevilor de la liceu către învățământul terțiar. 

o Abandonul școlar, părăsirea timpurie și efectele acestora pentru comunitate; 

o Lipsa de motivație a elevilor în activitatea de studiu individual. 

o Motivația scăzută a elevilor pentru propria educație și formare profesională, concretizată prin rezultate școlare 

scăzute și absenteism ridicat. 

o Lipsa  abilităților de comunicare și de lucru în echipă, lipsa de încredere de sine și în membrii echipei. 

o Numeroase sancțiuni acordate elevilor pentru număr ridicat de absențe nemotivate și abateri comportamentale, 

conform Regulamentului Școlar, insoțite de scăderea notei la purtare. 

o Motivația scăzută a elevilor pentru propria educație și formare profesională, concretizată prin rezultate școlare 

scăzute și absenteism ridicat. 

o Resurse financiare insuficiente pentru îmbunătăţirea ambientului şcolar şi reabilitarea clădirilor. 

o Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare, promotori 

ai reformei, ai învăţării centrate pe elevi 

o Monitorizarea și dezvoltarea documentelor de sistem. 

o Condiţii modeste de cazare a elevilor în cămin 

o Folosirea în mică măsură a schimburilor de bune practici privind metodele de predare 

o Colaborare deficitară, neperformantă şcoală – părinţi. 

OPORTUNITĂŢI 

o Existența unor programe pentru încurajarea financiară a elevilor: Programul guvernamental de protecție socială 

,,Bani de liceu”, bursele acordare de Consiliul Local (merit, studiu, sociale) 

o Parteneriat social funcțional: - sprijin acrodat de jandarmerie, comunitatea locală 

o Existența unor agenți economici dispuși să colaboreze și să spijine școala;  

o Implicarea autorităților locale în dezvoltarea bazei materiale a școlii; 

o Aplicație pentru derularea Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) 

o Domeniul industrie alimentară şi protectia mediului- prioritare la nivel european. 

o Creşterea accesului la surse de informare, diversificarea acestora. 

o Oferta de de programe de formare profesională şi managerială prin absobţia de fonduri europene. 

o Disponibilitate pentru investiţii în educaţie la nivelul factorilor de decizie judeţeni.  

o Instituirea structurilor instituţionale pentru monitorizarea calităţii educaţiei. 

o Deschiderea comunităţii către instituţiile de educaţie, prin derularea de parteneriate. 

AMENINŢĂRI 

o Disfuncții sociale, economice și financiare: elevi cu nevoi speciale determinate de sărăcie, șomaj, violență și 

plecarea părinților la muncă în alte țări. 

o Slaba participare a părinţilor în sprijinirea şcolii 

o Nivelul scăzut de educație al familiilor din care provin elevii.  

o Creșterea numărului de elevi proveniți din familii monoparentale sau dezorganizate.  

o Populaţia şcolară în scădere 

o Modificarea scării de valori fundamentale în societate. - promovarea de mass-media și societatea civilă a 

pseudovalorilor. 

o Abandonul școlar datorită scăderii nivelului de trai. 

o Insuficienţa fondurilor alocate de autorităţile locale pentru dezvoltare şcolară. 

o Eliminarea treptată a stimulentelor materiale pentru performanţă didactică, managerială.   

o Finanţarea unităţilor de învăţământ datorită fundamentării globale a standardului de cost pe elev, fără a ţine 

seama de particularităţile acestora. 
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2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare  

• Optimizarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale) şi elaborarea de noi instrumente de evaluare a 

performanţelor şcolare. 

• Pregătirea suplimentară remedială a elevilor pentru examenul de bacalaureat;organizarea a două simulări la 

disciplinele de bacalaureat. 

• Diseminarea exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin monitorizarea pe verticală). 

• Creşterea numărului de ore la care se utilizează sistemul de teleprezență sau alte platforme electronice.  

• Organizarea de campanii de promovare a importanței menținerii în școală a elevilor în scopul reducerii părăsirii 

timpurii a școlii.  

• Consilierea elevilor aflați în risc de abandon. 

• Implicarea elevilor în activități extracurriculare pentru asumarea responsabilităților, dezvoltarea conduitei și 

abilităților practice. 

• Utilizarea achiziţiilor obţinute la cursurile de formare în  procesul instructiv – educativ, pentru încurajarea 

învăţării individuale centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte.  

• Asigurarea numărului de calculatoare necesar pentru clasele cu efective maxime prin reorganizarea cabinetelor 

de informatică. 

• Reautorizarea CNFPA pentru derularea cursurilor de formare a adulţilor (igienă şi brutar-patiser preparator 

produse făinoase). 

• Completarea bazei materiale prin achiziţionare de: mobilier școlar, videoproiectoare, table albe, stație de 

amplificare, copiator multifunțional. 

• Derularea proiectului de reabilitare a clădirii internatului şi de construcţie/amenajare a spaţiului pentru 

microfabrica de prelucrare a cărnii 

• Modernizarea şi actualizarea site-ului şcolii. 

 

 

 

mailto:colbradsegal@gmail.com
http://www.liceulbradsegal.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA 
Strada Babadag nr. 146, Telefon 0240531130,  Fax 0240531131 

e-mail: colbradsegal@gmail.com 
www.liceulbradsegal.ro  

 

38 
 

 

Partea a 3-a                                                         Nr. 8105 / 26.11.2020 

Planul operațional pentru 2020– 2021 
 

3.1. Ținte și opțiuni strategice 
 

 

 

3.1.1. ȚINTE STRATEGICE 

 

 

Întelegând problematica actuală a educației și a rolului comunităților, în special comunitatea în care ne 

desfășurăm activitatea, precum și a rolului școlii în dezvoltarea parteneriatelor pe plan local, dar și analizând „ punctele 

slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern ne propunem să atingem următoarele ținte 

strategice: 

1.  Dezvoltarea  la elevi a competențelor sociale, de comunicare, antreprenoriale și profesionale prin CDL-uri, 

prin proiecte adaptate unei societăți dinamice, vizând pregătirea acestora pentru viață – ținta va fi atinsă prin 

implementarea proiectului ROSE și a altor proiecte cu finațare europeană.  

2.  Promovarea unor programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru implementarea metodelor 

active de învățare și ridicarea nivelului calității în educație, dezvoltarea managementului în unitatea școlară. 

3.  Dezvoltarea bazei materiale și realizarea de venituri extrabugetare prin accesare de fonduri prin proiecte cu 

finanțare externă. 

4. Implementarea unor metode de interacţiune între familie – şcoală – agenți economici – comunitate ţinând 

cont de faptul că şcoala într-o resursă efectivă de dezvoltare a comunităţii. 
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3.1.2 OPȚIUNI STRATEGICE 

 
TINTE 

 

OPȚIUNI 

CURRICULARE 

OPȚIUNI 

FINANCIARE ȘI 

DOTĂRI 

 

RESURSA 

UMANĂ 

 

RELAȚII 

COMUNITARE 

1. Dezvoltarea competențelor sociale,  

de comunicare, antreprenoriale și 

profesionale la elevi pentru pregătirea 

elevilor pentru viață 

- derularea de CDL-uri în 

colaborare cu agenții economici 

- utilizarea tehnicilor de bună 

comunicare profesională și 

socială în programele de învățare 

-achiziționarea de 

materiale didactice 

 

- elaborare de 

programe / suporturi de curs 

adecvate 

-programe comune de 

formare în domeniul 

comunicării pentru cadrele 

didactice, părinți și parteneri 

din rândul comunității 

-realizarea în comun a unor 

activități în școală și în mediul 

comunitar (seminarii, mese 

rotunde) 

2. Promovarea unor programe de 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice 

pentru implementarea metodelor active de 

învățare și ridicarea nivelului calității în 

educație, dezvoltarea managementului  în  

unitatea școlară. 

-organizarea / popularizarea unor cursuri  

de  perfecționare  vizând 

metodele active 

 

-stagii de formare pentru 

personalul de conducere 

- susținerea participării 

managerilor și a 

cadrelor didactice la 

activități care vizează 

dezvoltarea profesională 

-programe de formare pentru 

cadrele didactice 

și manageri 

-participarea la activități de 

informare a membrilor 

comunității cu privire la 

calitatea educației furnizate de 

școală și prezentarea PAS 

3. Dezvoltarea bazei materiale și realizarea 

de venituri extrabugetare prin accesare de 

fonduri prin proiecte cu finanțare externă 

-implicarea în proiecte curriculare și  

extracurriculare  care generează venituri 

extrabugetare 

- reacreditarea prin AJOFM   a cursurilor 

de formare a adulților 

pentru industria alimentară. 

-folosirea bazei 

materiale existente 

 

- îmbunătățirea dotărilor cu 

fondurile extrabugetare 

procurate 

- formarea și exersarea 

echipelor de proiect 

 

- organizarea de  cursuri de 

formare a adulților 

-activităţi comune în vederea 

valorificării produselor 

4. Implementarea unor metode de 

interacţiune între familie – şcoală – agenți 

economici – comunitate ţinând cont de faptul 

că şcoala într-o resursă efectivă de dezvoltare 

a comunităţii 

- derularea de proiecte extracurriculare 

și extrașcolare și implicarea părintilor, 

a agenților economici, a autorității 

locale 

- sponsorizări - întâlniri de lucru, 

programe comune părinți, 

elevi, cadre didactice, 

comunitate 

-organizarea                 de 

spectacole,         festivități, 

întâlniri, excursii 
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3.2. Planul operațional pentru anul școlar 2020-2021 
PRIORITATEA 1 

Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare  

Ţinta 1: Constituirea bazei de date la nivelul şcolii, cu privire la cuprinderea absolvenţilor şcolii. 

Ţinta 2: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a elevilor 

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

Rezultate: Statistici, analize referitoare la cuprinderea absolvenţilor în forme superioare de învăţământ (liceu seral, şcoala postliceală, facultate) sau pe piaţa 

muncii. - Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai agenţilor 

economici în vederea identificării cererii 

pieței muncii, anchete în întreprinderi  

Identificarea calificărilor 

profesionale cerute 

Anual  

Noiembrie  

2020 

Conducerea şcolii Agenţii 

economici  

Nu necesită 

finanţare 

Realizarea investigațiior privind nevoile de 

formare ale agenților economici.  

Chestionarele privind nevoile de 

formare ale agenților economici. 

parteneri faţă de formarea 

profesionala iniţială aplicate si 

prelucrate 

 

Anual, 

noiembrie 2020 

Conducerea școlii   

Psiholog 

Responsabil 

CEAC  

Părinţi, diriginţi 

agenţi 

economici, elevi 

Buget 

150 lei 

Consulatarea agenţilor economici pentru 

fiecare domeniu de calificare şi semnarea de 

convenţii în urma cărora unităţile 

economice să-şi asume responsabilitatea în 

ceea ce priveşte instruirea şi protecţia 

elevilor pe tot parcursul programului de lucru 

în unitate 

Minim 6 unități economice 

contactate  

Convenţii de colaborare şi convenţii 

cadru, convenţii de documentare 

pentru efectuarea stagiilor de 

practică, semnate de  agenţi 

economici. 

 

Octombrie 2020 

 

Directori 

Responsabil arie 

curriculară 

Tehnologii  

Maiştrii instructori 

 

 

Agenţi 

economici 

Parteneri sociali 

Instituţii în 

domeniu 

Buget 

Încheierea contractelor cadru cu agenții 

economici din zonă pentriu formarea claselor 

de învățământ profesional cu durata de 3 ani  

Asigurarea calităţii instruirii practice a 

Contract-cadru pentru formarea 

profesională a elevilor prin 

învăţământul profesional de stat 

Anual 

Decembrie 2020 

Conducerea școlii   

Responsabil arie 

curriculară 

”Tehnologii”  

Consiliu de 

administrație 

Ag economici de 

profil  

Buget 
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elevilor 

Certificarea calificărilor profesionale realizată 

în colaborare cu agenţii economici 

Angajarea în procent de 10 % a 

absolvenţilor imediat după 

terminarea cursurilor. 

Februarie-iunie-

iulie  2021 

Director 

Comisia catedrei 

tehnice 

Ag economici 

Instituţii în 

domeniu 

Buget  

 

 

 

PRIORITATEA 1 

Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

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

▪ Ţinta:  

Implementarea măsurilor PAS în anul şcolar 2020-2021. 

Context: Reactualizarea anuală a Planului de Acţiune al Şcolii din analiza SWOT pentru a asigura un management eficient şi stabilirea unor obiective 

şi scopuri adecvate 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor 

planificate în PAS (anul precedent) 

PAS monitorizat intern 

PAS evaluat extern de monitori ISJ 

PAS evaluat extern de echipă 

Anual: luna 

februarie 

Echipele pentru 

monitorizarea şi 

evaluare 

PAS 

 ISJ 

- Agenţi 

economici 

- AJOFM 

Surse bugetare 

şi 

extrabugetare 

ale instituţiei 

de învăţământ 

Actualizarea anuală a PAS în 

concordanță cu PLAI 

PAS actualizat în termen Anual: luna 

septembrie 

Conducerea 

unităţii şcolare 

ISJ 

- Agenţi 

economici 

- AJOFM 

Nu necesită 

finanţare 

Proiectarea anuală a planurilor de 

şcolarizare în concordanţă cu 

recomandările din PLAI şi PRAI 

Proiect Planul de şcolarizare  avizat  în Consiliul 

Profesoral și aprobat în Consiliul de 

Administrație, aliniat recomandărilor. 

Plan de şcolarizare aprobat de MECTS şi ISJ 

Anual: luna 

decembrie 

Conducerea 

unității școlare  

ISJ Tulcea 

Reprezentanţii 

agenţilor 

economici 

Nu necesită 

finanţare 
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PRIORITATEA 1 

Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

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

▪ Ţinta: -  începând cu anul școlar 2016 – 2017, 75 % din absolvenții învățământului profesional vor continua studiile la liceu  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane responsabile Parteneri: 
Sursa de 

finanţare 

Elaborarea curriculumului in dezvoltare locală 

(CDL) de către scoală – agenți economici 

CDL elaborate pentru clasele a IX-a, a 

X-a liceu și învățământ profesional, 

aprobate de CLDPS 

Aprilie 2021 Directori 

Comisia Curriculum  

ISJ 

CLDPS  

Agenţi 

economici 

Surse proprii 

Colectarea opţiunilor elevilor de clasa a X-a și 

a elevilor din clasa a XI-a învățământ 

profesional privind continuarea studiilor 

Formarea a 3 clase a XI-a liceu, o 

clasă a XI-a seral și 2 clase învățământ 

postliceal 

Dec 2020 

Martie 2021 

Aprilie 2021 

Director, Director 

adjunct, diriginţi, 

consilier  

Părinţi 

Agenţi 

economici 

ISJ 

Surse proprii 

Orientarea școlară și profesională a elevilor din 

toate clasele pentru continuarea studiilor sau 

integrarea pe piața muncii  

Cel puțin o oră de dirigenție pe 

semestru pe tema OȘP 

Raport de activitate al consilierului 

școlar 

Dec 2020  

Aprilie 2021 

Director, Director 

adjunct, diriginţi, 

consilier 

Părinţi 

Agenţi 

economici 

ISJ 

Surse proprii 

Monitorizarea absolvenților pentru urmărirea 

inserției profesionale a absolvenților pe piața 

muncii și în învățământul postliceal și superior, 

la 6 luni, 12 luni și 36 luni de la absolvire  

Situații statistice/rapoarte pe clase 

privind monitorizarea 

absolventilor inclusiv inserția 

profesională 

Rapoarte privind rezultatele la 

examenele de certificare 

Anual: 

Octombrie  

Directori 

Diriginții claselor 

teminale  

Responsabil arie 

curriculară tehnologii 

Agenţi 

economici 

Surse 

bugetare şi 

extrabugetare 

ale unităţii 

şcolare 
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PRIORITATEA 1 

Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

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

Școala își va asuma rolul funcţional de centru pentru furnizarea de servicii de formare profesională pentru comunităţile locale 

▪ Ţinta: Organizarea și desfășurarea unui curs de formare profesională a adulților în calificările pentru care școala are autorizație CNFPA 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Promovarea cursurilor de formare a adulţilor pe care le 

organizează şcoala prin pagina de web. 

Scăderea şomajului şi a 

numărului de absolvenţi de nivel 

I şi II cu 10% 

     Anual 

Aprilie-mai 2021 

Director 

Resp. “Tehnologii” 

Agenţii 

economici 

AJOFM 

Surse 

proprii 

 Organizarea unor cursuri de formare continuă a 

adulţilor la cerere pentru calificările: Brutar-patiser, 

preparator produse făinoase, Operator prelucrarea 

legumelor și fructelor 

Formarea competenţelor din 

standarde precum şi cele cerute 

de angajator 

Februarie-mai 

2021 

Directori 

Formatori  

Agenţii 

economici 

AJOFM 

Surse 

proprii/ 

AJOFM 

Implicarea cadrelor didactice cu certificate de 

Formator/Evaluator în cursuri de calificare profesională 

a adulților organizate de alți furnizori de formare. 

Cadre didactice implicate în 

formarea profesională a adulților 

Iunie 2021 Directori 

Formatori 

Furnizori de 

formare 

profesională  

AJOFM 

Nu necesită 

finanțare 

Dezvoltarea serviciului de cercetare şi  microproducţie 

la atelierul de panificaţie, carne şi legume-fructe. 

Asigurarea produselor de 

panificaţie şi patiserie, carne şi 

conserve de fructe şi legume  

pentru cantină.  

Lunar  

2020-2021 

Director  

Contabil 

Maiştri instructori  

Administrator 

Furnizori materii 

prime 

Surse 

proprii 

Elaborarea și promovarea unei oferte diversificate de 

alte servicii educaționale în sprijinul educației 

non/formale 

Identificarea nevoilor  

Activități extracurriculare 

diversificate și de calitate 

Lunar  

2020-2021 

Director  

Consilier programe 

educative 

Parteneri sociali Surse 

proprii 
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PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

Obiectivul 2.1. : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolii 

▪ Ţinta: Creşterea valorii resurselor pentru îmbunătăţirea procesului didactic 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: Sursa de finanţare 

Sprijinirea autorităților locale pentru realizarea unui nou 

proiect de reabilitare a clădirii internatului şi de construcţie 

a spaţiului pentru microfabrica de prelucrare a 

cărnii/peștelui 

Reabilitarea  2021 Directori 

Contabil şef 

 

ISJ  

Primărie  

Primărie  

Fonduri europene – ADI 

ITI 

 

 Amenajarea spaţiului pentru microfabrica de prelucrare a 

cărnii 

Microfabrica   2030 Directori 

Contabil şef 

 

ISJ  

Primărie  

Fonduri europene 

Primărie 

 

 

 

PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

 

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

 

Ţinta: Asigurarea standardelor de dotare minim obligatorie necesară pentru formarea competenţelor profesionale. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 
Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: Sursa de finanţare 

Dezvoltarea bazei materiale pentru 

desfăşurarea unui învăţământ modern 

Modernizarea laboratoarelor 

şi cabinetelor şcolare prin 

achiziţionare de rutter , 

videoproiectoare şi laptop şi 

table albe. 

Reorganizarea cabinetelor de 

informatică și geografie. 

Februarie-martie 

2021 

Director 

Contabil şef  

Responsabil catedre 

Primărie  

Asociaţia de părinţi 

Venituri proprii 

Asociaţia de părinţi 

Locală 
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Instalarea utilajelor în spaţiul destinat 

microfabricii de prelucrarea cărnii 

Realizarea fluxului 

tehnologic 

Septembrie 2025 Director   

  

 Furnizorii utilajelor Buget şi venituri 

proprii 

Obţinerea autorizaţiilor sanitare și de 

funcţionare a microfabricilor  

Autorizaţii de funcţionare Decembrie 2020 Director 

Contabil şef 

DSP, DSV 

Siguranţa 

alimentelor,APM 

Buget şi venituri 

proprii 

Asigurarea necesarului de manuale și 

auxiliare curriculare 

100 % din elevii ciclului 

inferior și superior benefiază 

de manuale școlare pentru 

cultură generală și de parțial 

specialitate  

Octombrie 2020 Director 

Contabil şef 

Diriginți  

ISJ Tulcea  

Edituri  

Buget şi venituri 

proprii 

Amenajarea și dotarea cabinetelor de 

limba română, matematică și biologie cu 

mobilier școlar și mijloace audio-video 

Realizarea unui climat 

prietenos, optim pentru 

desfășurarea activităților 

didactice 

2022 Directori 

Contabil şef 

 

Asociația de părinți  Unitatea de 

Management al 

Proiectelor cu 

Finanțare Externă 

(MENCȘ) / Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţii şcolare 

Ţinta: Planuri manageriale la nivel de școală și planuri operaționale la nivelul comisiilor metodice realiste 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului  Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Analiza și diagnoza activităților din anul școlar 

precedent 

Rapoarte de activitate comisii/ 

școală  

Octombrie 2020  Director  

Director adjunct, CA, 

ISJ  

 

Nu necesită finanțare  
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CP   

Responsabili Comisii 

Elaborarea documentelor de management a 

activităților la toate nivelurile (comisii funcționale, 

comisii metodice) 

Planuri manageriale ale școlii, 

catedrelor, compartimentelor 

Octombrie 2020  Director  

Director adjunct, CA, 

CP   

Responsabili Comisii 

ISJ  

 

Nu necesită finanțare  

Întocmirea proiectelor unităților de învățare și a 

proiectelor didactice pentru profesorii debutanți 

Proiecte ale unităților de 

învățare / proiecte didactice  

Noiembrie 2020 Director  

Director adjunct, 

Responsabili Comisii 

ISJ  

 

Nu necesită finanțare  

Planificare, organizarea și desfășurarea  Săptămânii 

”Școala Altfel ” 

Raportul privind desfășurarea 

activităților  

Decembrie 2020 Director  

Director adjunct, 

Diriginți  

Coordonator proiecte 

și programe  

educative  

ISJ  

Parteneri 

sociali  

Asociația 

de părinți  

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 
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PRIORITATEA 3 : . Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

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

Ţinta: Cadre didactice bine pregătite metodic și științific 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: Sursa de finanţare 

Utilizarea de către cadrele didactice din şcoală a 

tehnologiei informaţiei și comunicațiilor şi a altor 

platforme informatice. 

75% din profesorii formaţi 

utilizează TIC și platforme 

informatice 

Iulie 2021 Directori  

Administrator rețea  

Cadre didactice 

ISJ, CCD 

MENCȘ 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

Prezentarea și afișarea graficului mișcării 

personalului didactic și încadrarea în etapele 

prevăzute de calendar 

Personal didactic informat Iunie 20201 Directori, CA, CP, 

secretar șef, 

responsabil Comisie 

formare  

ISJ  

 

Nu necesită finanțare 

Întocmirea și depunerea dosarelor pentru înscrierea 

la definitivat și grade didactice  

Perfecționarea cadrelor 

didactice 

Iunie 2021 Directori, CA, CP, 

secretar șef, 

responsabil Comisie 

formare  

ISJ  

 

Resurse bugetare 

Evaluarea anuală a tuturor categoriilor de personal 

în conformitate cu legislația în vigoare 

Cel puțin 90 % din personalul 

școlii obțin calificativul Foarte 

bine  

August 2022 Directori, CA, CP, 

secretar șef, 

responsabili 

comisii/compartiment

e  

ISJ  

 

Resurse bugetare 

Participarea personalului didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic la programe de formare continuă și de 

perfecționare. 

50 % din personalul școlii 

participă la programe de 

formare continuă și de 

Iulie  2021 Directori, CA, CP, 

secretar șef, 

responsabili 

ISJ 

CCD 

Furnizori 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 
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perfecționare.  comisii/compartiment

e 

de formare 

profesional

ă 

Participarea cadrelor didactice la examenele de 

definitivat, gradul II și gradul I  

Cadre didactice perfecționate Conform 

graficului de 

examen 

Director  

Responsabil cu 

formarea continua  

ISJ 

Univesități  

Resurse bugetare 

Participarea cadrelor didactice la activități metodice 

la nivel local, județean și național  

Cadre didactice cu competențe 

metodice și de specialitate 

Conform 

calendarelor ISJ 

Directori  

Responsabil cu 

formarea continuă 

Responsabili comisii 

metodice  

ISJ, 

Școlile 

organizatoa

re  

Resurse bugetare 

Participarea cadrelor didactice la sesiuni de 

comunicări, simpozioane, concursuri împreună cu 

elevii  

Parteneriate între școli  

Schimburi de bune practici 

între școli 

Premii și mențiuni obținute  

Elevi antrenați în competiții 

Conform 

calendarelor din 

acordurile de 

parteneriat   

Directori  

Cadre didactice  

ISJ, 

Școlile 

organizatoa

re 

Resurse bugetare și 

extrabugetare 

Asigurarea calității activităților de formare continuă 

a personalului didactic prin monitorizarea 

impactului programelor de formare și perfecționare 

la nivelul claselor de elevi 

Creșterea calității actului 

didactic 

Conform 

graficului de 

asistență ale 

directorilor  

Directori  

Membrii CEAC  

ISJ Resurse bugetare 

Stagii de informare şi  formare a cadrelor didactice 

prin participare la proiecte cu finanţare din fondurile 

europene 

Cadre didactice participante la 

proiecte cu finanţare externă 

Stagii anuale 

Noiembrie 2020 

Coordonatorul 

Comisiei de programe 

şi proiecte 

educaţionale din 

şcoală şi reprezentant 

I.S.J. 

MENCȘ 

ISJ  

Resurse bugetare şi 

extrabugetare  

POCU 
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PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Indicatori :  Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

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

Ţinta:  Modelarea comportamentului elevilor pentru finalizarea studiilor, accesul în învățământul terțiar și/sau integrarea pe piața muncii  

CONTEXT: Liceul Tehnologic dispune de cabinet de consiliere si psiholog şcolar 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoane 

responsabile 
Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Proiectarea şi implementarea unui calendar 

obligatoriu de activităţi de informare şi 

consiliere pentru carieră și educație 

antreprenorială la elevii din clasele terminale 

(alternative de angajare şi/sau de continuare a 

studiilor) 

- a XII-a liceu zi, a XIII-a liceu seral, a XI-a 

învățământ profesional 

Programul de consiliere 

Calendarul activităților de 

informare  

Noiembrie 

2020 

 

 

Psiholog  şcolar 

Diriginţii  

 

CJRAE 

AJOFM 

Universităţi 

Agenți economici  

Buget  

Elaborarea de materiale de promovare a carierei 

pe fiecare domeniu, evaluarea anuală a 

opțiunilor elevilor absolvenți ai claselor a VIII-a 

și popularizarea planului de scolarizare prin: 

- Lansare oficială a ofertei educaționale 

- Organizarea activităților „Porți deschise”, 

”Săptămâna meseriilor” 

- Publicitate in mass-media, site-ul școlii 

- Participarea la acțiunea „Targul Educațional”,  

„Festivalul Sanselor tale „ 

Realizarea planului de 

școlarizare din prima etapă de 

repartizare computerizată 

IANUARIE 

Mai 2021 

Directori 

Responsabil 

comisia de 

popularizare a 

ofertei 

educaționale 

ISJ 

CJRAE 

Unităţile şcolare IPT cuprinse 

în reţelele de şcoli pe domenii 

de formare prioritare 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugeta

re 

Întâlniri de lucru cu managerii unităţilor şcolare 

din mediul rural pentru informarea elevilor 

privind oferta educaţională. 

 

Creşterea numărului de elevi 

şcolarizaţi din mediul rural 

 

Aprilie-mai  

2021 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

desemnate 

 

Managerii şcolilor gimnaziale 

din mediu rural 

 

Fonduri 

extrabugeta

re 
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Organizarea de mese rotunde la care să participe 

elevi, părinţi, cadre didactice și reprezentanți 

agenți economici, AJOFM în vederea informării 

acestora cu privire la oferta de locuri de muncă 

pe plan local 

Implicarea acestora  în 

activităţi de orientare  a 

profesională prin întâlnirea cu 

agenţii economici şi alţi 

parteneri 

 

Martie 2021 

Directori 

Diriginţii 

 

 

Angajatorii locali 

AJOFM 

 

Buget  

Informarea părinților în vederea îmbunătățirea 

relației școală-familie-comunitate pentru 

adaptarea școlară și integrarea socială a tinerilor  

Creșterea numărului de părinți 

implicați în activitatea școlară  

Noiembrie 

2020 

Mai 2021 

Directori 

Diriginţii 

Consilier școlar  

Consiliul 

Consultativ al 

părinților 

DAGPS 

CJRAE  

Buget 

Organizarea de activităţi de dezvoltare personală 

(autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de 

comunicare) 

Creșterea progresului școlar și 

a promovabilității la final de an 

școlar 

Lunar  Directori 

Diriginţii 

Consilier școlar  

Consiliul 

Consultativ al 

elevilor 

CJRAE  

Parteneri sociali 

Buget din  

Proiectul 

privind 

Învățământ

ul Secundar 

(ROSE) 

finanțat de 

UMPFE 

(MENCȘ) 

Organizarea de activităţi care vizează atitudinea 

şi implicarea elevului (integrare socială, coduri 

de conduită, atitudine responsabilă faţă de 

mediul înconjurător etc.); 

Creșterea eficienței interne a 

școlii și îmbunătățirea 

accesului elevilor la o educație 

de calitate.  

Lunar  Directori 

Diriginţii 

Consilier școlar  

Consiliul 

Consultativ al 

elevilor 

CJRAE  

Parteneri sociali 

Buget din  

Proiectul 

privind 

Învățământ

ul Secundar 

(ROSE) 

finanțat de 

UMPFE 

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

 

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

Ţinta: Diminuarea absenteismului, reducerea abandonului, ameliorarea rezultatelor scolare. 

Elevii cu risc de abandon timpuriu identificaţi şi sprijiniţi prin asistenţă specializată şi consiliere pentru reducerea abandonului în clasele terminale de la valoarea medie 

de referință (2012-2016) de la valoarea de referință 6,5 % cu 0,5 % pe an până la sfârșitul anului 2020. 

Înscrierea unui procent de cel puțin 69 % din elevii din anii terminali la examenul de bacalaureat până în anul 2020. 

Promovarea examenului de bacalaureat de către 44 % din elevii înscriși în ambele sesiuni de bacalaureat, până în anul 2020. 

Înscrierea unui procent de cel puțin 90 % din elevii din anii terminali la examenul de certificarea calificării profesionale.  

Promovarea examenului certificarea calificării profesionale de către 95 % din elevii înscriși.  

Organizarea unor activități care promovează 

formarea unui stil de viaţă sănătos (prevenţia 

comportamentelor de risc–alcool, tutun, droguri, 

alimentaţie sănătoasă, regimul de viaţă, 

dezvoltare durabilă etc.); 

Îmbunătățirea stilului de viață 

al elevilor  

Lunar  Directori 

Diriginţii 

Consilier școlar  

Consiliul 

Consultativ al 

elevilor 

CJRAE  

Parteneri sociali 

Buget din  

Proiectul 

privind 

Învățământ

ul Secundar 

(ROSE) 

finanțat de 

UMPFE 

(MENCȘ) 

Participarea cu elevii la manifestări 

extracurriculare organizate de partenerii sociali 

şi economici 

Furnizarea de informaţii 

privind piaţa muncii şi evoluţia 

ocupaţiilor 

Noiembrie 

2020 

Aprilie 2021 

Director 

Diriginţii 

 

Angajatorii locali 

 

Buget din  

Proiectul 

privind 

Învățământ

ul Secundar 

(ROSE) 

finanțat de 

UMPFE 

(MENCȘ) 
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Context: 

 In prezent, există in şcoală elevi care datorită lipsei resurselor financiare sau a sprijinului din partea părinţilor care sunt plecaţi in străinătate, abandonează şcoala. Şcoala 

poate susține elevii prin activități pedagogice, de sprijin, de consiliere și de grup, precum şi acordare de sprijin material şi financiar. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului  

Rezultate aşteptate  Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoane responsabile  Parteneri: Sursa de finanţare 

Adoptarea unui program de 

măsuri pentru spijinirea  

elevilor cu CES identificați la 

nivelul școlii 

Bază de date privind elevii cu 

CES întocmită 

 

 

Octombrie 2020 

 

 

Psiholog școlar 

Comisia CES 

Diriginți  

 

Părinţi 

CJRAE 

 

Resurse financiare din 

surse bugetare şi 

extrabugetare 

Asigurarea asistenţei de către 

profesorul de sprijin 

Elevi cu CES îndrumaţi de 

către profesorul de sprijin 

Creşterea cu 10% a progresului 

şcolar a elevilor cu CES 

Octombrie  2020 

Iunie 2021 

Consilierul şcolar 

Profesorul de sprijin 

Profesorii diriginţi 

CJRAE 

Părinţi 

Surse bugetare şi 

extrabugetare 

Elaborarea planului operational 

pentru reducerea absenteismului 

la nivel de școală  

Plan operațional realist  Octombrie  2020 

 

Directori  

Consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

ISJ 

CJRAE 

Surse bugetare 

Încheierea unui Protocol de 

colaborare cu Poliția de 

Proximitate, Jandarmeria, 

Centrul Antidrog 

Protocol de colaborare  

Planuri de măsuri  

Decembrie  2020 

 

Directori  

Consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

Poliția de 

Proximitate, 

Jandarmeria, 

Centrul Antidrog 

Surse bugetare 

Activități cu implicarea 

partenerilor comunitari - poliţie, 

jandarmerie, primărie, ONG-

uri, asociaţii, biserica, 

autorităţi sanitare, fundaţii – in 

realizarea de programe, 

proiecte care sa combata: 

Delicventa juvenila; 

Abandonul scolar; Violenta in 

scoala; Consumul de 

droguri; 

Îmbunătăţirea performanţei 

şcolare a elevilor 

Îmbunătăţirea prezentei la 

cursuri si a disciplinei elevilor 

si combaterea delicventei 

juvenile; 

permanent Consilierul educative 

Diriginți 

Consiliile profesorale 

ale claselor 

 

Parteneri sociali Surse bugetare 

Actualizarea regulamentului ROI  Octombrie 2020 Directori  ISJ Surse bugetare 
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intern al școlii și prelucrarea 

acestuia tuturor elevilor, 

părinților și personalului  

PV prelucrare  Consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

 

Monitorizarea frecvenței 

elevilor de la învățământul 

obligatoriu și aplicarea 

măsurilor prevăzute în planul de 

măsuri pentru reducerea 

absenteismului 

Îmbunătățirea frecvenței 

elevilor cu risc de absenteism 

și abandon școlar  

Lunar  Directori  

Consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

ISJ  Surse bugetare 

Activități de asistență 

specializată, consiliere 

individuală și de grup și sprijin 

oferit elevilor cu risc de 

abandon şcolar/familiilor. 

Sprijin prin asistență 

specializată 

Reducerea abandonului cu 5 % 

Îmbunătăţirea prezentei la 

cursuri si a disciplinei elevilor 

si combaterea delicventei 

juvenile; 

Lunar  

Semestrial  

Psiholog 

Comisia CES 

Diriginţi 

Profesor itinerant 

ISJ 

CJRAE 

Părinţi 

Surse bugetare şi 

extrabugetare 

Implicarea activa a elevilor, 

dirigintilor, a 

consilierului scolii in 

desfasurarea proiectelor si 

programelor din proiectul de 

activitati de activitati de 

sprijinire. 

Îmbunătăţirea performanţei 

şcolare a elevilor 

 

Lunar  

Semestrial 

Consilierul educative 

Diriginți 

Consiliile profesorale 

ale claselor 

 

Diriginți  

Responsabili  

comisii 

surse bugetare şi 

extrabugetare 

Activități de îndrumare a 

elevilor pentru a beneficia de : 

burse de merit,  sociale, Bani de 

liceu, Burse profesionale, burse 

pentru elevii cu CES şi 

consilierea lor în vederea 

menținerii sprijinului financiar 

acordat  

Elevi beneficiari de sprijin  

financiar şi material  

Octombrie 2020 

Revizuire – februarie 

2020 

Directori  

Diriginți  

Comisie burse 

Contabil-șef  

Secretar – șef   

ISJ 

Primărie  

Consiliul Județean  

Surse bugetare şi 

extrabugetare 
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Facilitarea mobilităţii elevilor 

în teritoriu - decontarea 

transportului  

Reducerea absenteismului 

școlar și a abandonului 

timpuriu  

Lunar  Director, contabil șef  

Diriginți Secretar șef  

ISJ 

Primărie  

 

Surse bugetare 

Prezentarea și prelucrarea 

metodologiei de la examenul de 

bacalaureat și a metodologiei de 

certificare a calificărilor 

profesionale – nivel 3, 4, 5. 

Procese verbale 

Elevi / părinți informați  

Octombrie 2020 

Martie 2021 

Directori 

Diriginți  

Profesori  

ISJ 

 

Surse bugetare 

Analiza rezultatelor obținute la 

examenul de bacalaureat și 

certificarea calificărilor 

profesionale în cadrul fiecărei 

comisii și la nivel de școală în 

Consiliul Profesoral.    

Identificarea problemelor cu 

care se confruntă elevii și 

profesorii 

Analiza SWOT   

Octombrie 2020 Directori  

Comisii metodice 

ISJ 

 

Surse bugetare 

Realizarea programului de 

pregătire remedială a elevilor 

pentru examenul de bacalaureat 

Program de pregătire pe 

discipline, zile și profesori  

Octombrie 2020 Directori  

Comisii metodice 

ISJ 

 

Buget din  Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

finanțat de UMPFE 

(MENCȘ) 
Monitorizarea pregătirii elevilor 

pentru examenul de bacalaureat  

Participarea elevilor în 

proporție de 70 % 

Liste de prezență  

Lunar  Directori  

Cadre didactice 

implicate 

ISJ 

 

Buget din  Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

finanțat de UMPFE 

(MENCȘ) 
Organizarea simulărilor 

examenului de bacalaureat la 

clasele a XI-a și a XII-a 

Identificarea punctelor slabe în 

pregătirea elevilor 

Participarea elevilor în 

proporție de 90 % 

Semestrial  

Conform calendarului 

școlii și MENCȘ  

Directori  

Cadre didactice 

implicate 

ISJ 

 

Buget din  Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

finanțat de UMPFE 

(MENCȘ) 
Asigurarea pregătirii Participarea elevilor și Semestrial  Directori  ISJ Bugetul local și 
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suplimentare a elevilor capabili 

de performanță pentru 

participarea la concursuri și 

olimpiade. 

obținerea de premii și mențiuni  

Creșterea prestigiului școlii 

Conform calendarului 

școlii și MENCȘ  

Cadre didactice 

implicate 

 extrabugetar 

Implicarea elevilor în activități 

extracurriculare: vizite, excursii 

de documentare, participare la 

diferite competiții. 

Sporirea interesului pentru 

participarea la activitățile 

școlii, pentru studiu individual  

și dezvoltare personală. 

10 activităti extracurriculare  

desfasurate.  

50% din elevii scolii implicati  

in desfasurarea activitatilor 

Săptămâna ”Școala 

Altfel” 

Vacanțe școlare  

 

Directori  

Profesori  

Consilier educativ 

 

Parteneri sociali  

Firma de transport  

Universități 

 

Surse bugetare şi 

extrabugetare 

Buget din  Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

finanțat de UMPFE 

(MENCȘ) 

Proiectarea a două ateliere de 

lucru: ”Clubul de actorie și 

film” și ”Studioul de dans”   

Dezvoltarea abilităților de 

comunicare, de lucru în echipă, 

de încredere în sine și în restul 

membrilor echipei.  

Asumarea responsabilităților și 

dezvoltarea capacității de 

rezolvare a conflictelor în grup.  

Educarea simțului estetic, 

lărgirea sferei afective 

Decembrie 2021 Directori  

Profesori-instructori   

Consilier educativ 

 

Palatul copiilor 

Tulcea  

Ansamblul folcloric 

”Baladele deltei” 

Parteneri sociali  

Surse bugetare şi 

extrabugetare 

Buget din  Proiectul 

privind Învățământul 

Secundar (ROSE) 

finanțat de UMPFE 

(MENCȘ) 
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PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social 

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

sistemul de ÎPT 

Ţinta:  

Dezvoltarea parteneriatului educațional, social, economic intern și extern prin programe în vederea promovării educației de calitate în școală.  

Derularea a cel puțin 2 proiecte-programe educaționale locale/județene/regionale/naționale/europene pe an.  

Îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale personalului didactic și de conducere în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite de școală.  

Context:  

În contextual integrării europene școala trebuie să pregătească tineri care să poată face față exigențelor impuse de societate. Astfel absolvenții trebuie să dețină competențe 

profesionale care să-I ajute să se integreze în mediul profesional intern sau extern și să aibă valori umane specific cetățeanului european.  

De aceea şcoala trebuie să dezvolte structuri parteneriale funcţionale şi eficiente. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate 

Data până la care 

vor fi finalizate 
Persoane responsabile Parteneri: Sursa de finanţare 

Încheierea parteneriatelor 

educaționale, sociale, economice și 

de formare profesională cu 

partenerii locali, regionali și 

europeni (ISJ, CJRAE, Direcția de 

Sănătate Publică, DGPAS, Poliția, 

agenți economici locali, ISU, 

Crucea Roșie). 

Încheierea în anul școlar curent 

a:  

- 5 contracte/acorduri de 

parteneriat educațional cu 

instituții școlare  

- 5 contracte de parteneriat cu 

instituții culturale, parteneri 

sociali, instituții administrative 

și profesionale  

- 1 parteneriat extern 

Mai  2020 Directori  

Coordonatori de proiecte 

Comisia de programme și 

proiecte 

Reprezentanții 

instituțiilor 

Buget local, surse 

extrabugetare  

Implementarea activităților din 

proiectele aferente parteneriatelor 

încheiate  

Activități desfășurate Conform 

calendarului din 

fiecare proiect  

Directori  

Coordonatori de proiecte 

Comisia de programme și 

proiecte 

Reprezentanții 

instituțiilor 

Buget local, surse 

extrabugetare  
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Scrierea propunerilor de proiecte cu 

finanțare europeană 

Cel puțin un proiect cu 

finanțare europeană pe an 

Conform 

calendarului din 

Ghidurile de 

aplicație 

Director  

Director adjunct, 

Echipa propunere proiect  

Echipa management proiect 

MENCȘ  

Unitatea de 

Management al 

Proiectelor cu 

Finanțare Externă  

POCU 

Resurse bugetare și 

finanțare europeană 

Implementarea de proiecte cu 

finanțare europeană 

Cel puțin un proiect cu 

finanțare europeană pe an  

Conform 

calendarului din 

Ghidurile de 

aplicație 

Director  MENCȘ  

Unitatea de 

Management al 

Proiectelor cu 

Finanțare Externă  

POCU 

Resurse bugetare și 

extrabugetare 

 

 

PRIORITATEA 7 : Implementarea si consolidarea mecanismelor de asigurare a calității in invățare si formare profesionala inițială a elevilor 

Obiectivul 7.1. : Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al școlii  

Ţinta: Servicii de calitate oferite de școală 

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calității educației și flexibilității în formare profesională  

Asigurarea condițiilor optime de desfășurarea procesului intructiv-educativ 

Obiective specifice:  

1. Formarea si dezvoltarea unei culturi a calitatii educației la nivelul intregului personal al scolii, elevi, parinti, agenti economici 

2. Imbunătățirea procesului educațional prin activități specifice de asigurare a calității 

3. Monitorizarea si evaluarea activităților de asigurarea a calității educației, elaborarea de planuri de imbunătățire 

Indicator de performanță 

80% din personalul angajat, elevi, părinți, agenți economici să aiba o  ultura a calității educației din unitatea scolară si să se implice activ . 

Context Numărul mare de cadre didactice care utilizează un stil de predare tradițional, predominant informativ, axat pe transmiterea si insusirea de cunostințe, in defavoarea 

formării deprinderilor practice si dobandirii competențelor cheie – europene. Chiar daca un număr insemnat de cadre didactice au participat la diverse stagii si programme 

de formare continuă in domeniul invatării active centrate pe elev , competențele formate sau imbunătățite nu sunt valorificate in mod corespunzător in activitatea de predare 

–invățare si instruire practică. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare- invăţare –evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar 

insuficient adaptate stilurilor individuale de invățare, abilităților si motivării fiecărui elev.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului  

Rezultate aşteptate  Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoane responsabile  Parteneri: Sursa de finanţare 
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Diseminarea informațiilor privind 

cadrul asigurării calității în 

educație 

Proiectarea riguroasă a tuturor 

activităților la nivelul fiecărui 

compartiment din școală. 

Punct de informare în 

școalăprivind asigurarea 

calității 

Informarea cd privind noutățile 

în CP 

 

Planuri manageriale 

Anual, luna septembrie 

 

 

 

 

Anual, luna octombrie 

Director/Director 

adjunct 

 

Cadre didactice 

Responsabili comisii 

metodice/comisii cu 

caracter permanent 

Responsabili 

compartimente  

CA, CEAC 

CEAC Extrabugetară 

Evaluarea inițială (nevoile 

elevilor, sprijin necesar, stiluri de 

învățare, cunoștințe, experiență și 

abilități anterioare) 

Realizarea programelor de 

recuperare și consolidarea 

cunoștințelor și deprinderilor   

Inițierea și derularea unor 

programme de consultații, 

meditații și pregătire 

suplimenetară  pentru BAC. 

Anual – septembrie  

An școlar 2020-2021 

Cadre didactice    

Implementarea metodelor active 

de învățare și a metodelor 

alternative de evaluare;  

Adaptarea stilului de predare și a 

strategiilor la particularitățile  și 

nevoile de învățare și de 

comunicare specifice grupurilor de 

elevi sau/și colectivelor de elevi cu 

care se lucrează. 

Diversificarea și modernizarea 

strategiilor de predare-învățare, în 

scopul:  

-stimulării interesului elevilor 

pentru studiu și pentru disciplină;  

- încurajării și aprecierii elevilor 

90 % din cadrele didactice 

aplică metodele active de 

învățare 

Permanent  Director/Director 

adjunct 

 

Cadre didactice 

Responsabili comisii 

metodice 

ISJ Extrabugetară 
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pentru participare activă la 

desfășurarea orelor de curs;  

- valorificarea cunoștințelor 

elevilor în predarea noțiunilor 

specifice;  

- dezvoltării capacității de 

autoevaluare și interevaluare a 

performanțelor și a atitudinii față 

de profesori și colegi;  

- stimulării și valorificării 

spiritului competițional și 

potențialului creativ al elevilor.  

Observarea sistematică a activității 

de predare-învățare / susținerea 

lecțiilor deschise (stabilirea 

graficului de asistențe / 

observare/interasistențe) 

Toți membrii personalului sunt 

implicați în implementarea 

calității (stabilirea punctelor 

tari și a punctelor slabe) 

Anual  

30 octombrie – 15 

iunie 

Dir,  

Dir adj,  

Responsabil CEAC, 

CA 

ISJ Extrabugetare 

 

Întocmirea / elaborarea RAEI 

2017-2018 

si a planurilor de imbunătățire 

Identificarea punctelor slabe 

si elaborarea planurilor de 

imbunătățire 

Septembrie – 

octombrie 2020 

Responsabil CEAC, 

Dir,  

Dir adj, 

Parteneri economici 

si sociali 

extrabugetare 
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3.3. Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare cu agenți 

economici şi alţi factori interesaţi 
PROTOCOALE, ACORDURI DE COLABORARE ŞI PARTENERIATE ALE LICEUL 

TEHNOLOGICUI „BRAD SEGAL” TULCEA 

a. ACORDURI DE COLABORARE, PARTENERIATE ŞI CONVENŢII DE COLABORARE 

CU AGENŢII ECONOMICI 

Unitatea şcolară are încheiate CONVENŢII DE COLABORARE pentru INSTRUIRE PRACTICĂ şi 

CONVENŢII DE COLABORARE PENTRU VIZITE DE DOCUMENTARE cu agenţii economici cu 

capital de stat, mixt sau privat, în temeiul O.M. 1702/06.08.2007 privind efectuarea stagiilor de 

practică, astfel:  

Lista contracte, acorduri, alte forme colaborare  
 

Nr. 

crt.  

Obiectul contractului  Denumirea agentului economic  

1.      Instruire practică elevi, vizite 

de documentare, stagii de 

pregătire practică a IX-a, a X-a, 

a XI-a învăţământ profesional 

S.C Cristian Impex SRL  Tulcea 

2  SC Crăciun Minion SRL  

3  SC LIDAS SRL Mineri  

4  SC Maximapan SRL Dorobanțu Tulcea 

5    SC Fraher Distribution SRL Tulcea  

6   Instruire practică elevi, vizite 

de documentare 

SC Pluto Pan SRL Tulcea 

7 
 

SC Interfrig Fish SRL 

8.       SC BBG Acces Consult SRL Cataloi jud. Tulcea 

9.      Instruire practică elevi Vizite 

de documentare Stagii de 

pregătire practică – a IX-a, a X-

a, a XI-a învăţământ 

profesional 

SC Lidas SRL Mineri Tulcea 

10.   Instruire practică elevi, vizite 

de documentare 

SC Deltaica Seafood SRL 

11.   Instruire practică elevi, vizite 

de documentare 

SC Aquaserv SA 

12.   Vizite de documentare A.R.B.D.D 

13.   Instruire practică elevi, vizite 

de documentare 

SGA 

14.   Vizite de documentare Agenția de Protecție a Mediului 

15.   Instruire practică elevi, vizite 

de documentare 

Grădina Botanică Bididia Tulcea  

16.   Vizite de documentare Parcul Naţional „Munţii Măcinului” 

17 Instruire practică Vizite de CIEMD –Tulcea 
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documentare 

18 Instruire practică Vizite de 

documentare 

STAŢIA METEO - Tulcea 

19 Instruire practică Vizite de 

documentare 

STAŢIA DE APA – Tulcea  

Aquaserv 

20 Instruire practică Vizite de 

documentare 

MUZEUL DE ŞTIINŢE NATURALE „DELTA 

DUNĂRII” 

 

b. PROTOCOALE  ŞI ACORDURI  DE PARTENERIAT SOCIAL   

 1.    BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PANAIT CERNA” – din 2009  

 2.    ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL „MUNŢII MĂCINULUI” -  474/21.11.2008 

 3.    GRĂDINA BOTANICĂ BIDIDIA – 459/04.11.2009 

 4.    CENTRUL R.I.S.P. (PROGRAMUL „ACŢIUNEA COMUNITARĂ”) 7279 DIN 

06.11.2008 

 5.    INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO MUZEALE 1423 din 27.04.2011 

 6.    ANSAMBLUL ARTISTIC „BALADELE DELTEI”  619 din 28.01.2009 

 7.    PALATUL COPIILOR TULCEA – 124/05.04/2011 

 8.    POLIŢIA TULCEA – 2810 DIN 11.05.2010 

 9.    INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI – 806 DIN 25.01.2010 

 10. CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG TULCEA – 

6390 din 12.10.2010  

 11. CENTRUL DE INFORMARE SI EDUCARE IN MANAGEMENTUL MEDIULUI 6487 

din 06.11.2010  

 12. ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII – 7145/15.04.2011  

 13. AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI TULCEA   2765 DIN 25.04.2010 

 14. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII 7316 

DIN 23.11.2008 

 15. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “DELTA DUNĂRII” TULCEA  

7003/12.02.2011 

 16. DIRECŢIA JUDETEANA DE STATISTICĂ 759/18.12.2009 

 17. SOCIETATEA DE GOSPODĂRIRE A APELOR 948/18.03.2010 

 18. OFICIUL JUDETEAN  PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI TULCEA 

486/04.12.2008 

 19. TEATRUL „JEAN BART” TULCEA – 6000 din 28.09.2010  

 20. FILIALA TULCEA DE CRUCE ROŞIE – 6441 din 20.11.2009  

 21. CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA – ANSAMBLUL „BALADELE DELTEI” din 

28.01.2009.  

 22. ASOCIAŢIA „PRO DEMOCRAŢIA” CLUB TULCEA - 1487 din18.03.2009  

 23. S.C. CORAL S.R.L. – 3337/03.06.2009  

 24. FUNDAŢIA „TINERI PENTRU TINERI” – 7019 din 09.11.2010  

25. ASOCIAȚIA PRONOVIODUNUM TULCEA 

26. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

  

 

 

mailto:colbradsegal@gmail.com
http://www.liceulbradsegal.ro/


 

LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA 
Strada Babadag nr. 146, Telefon 0240531130,  Fax 0240531131 

e-mail: colbradsegal@gmail.com 
www.liceulbradsegal.ro  

 

 

62 

c. PARTENERIATE ÎNCHEIATE CU ALTE UNITĂŢI ÎNVĂŢĂMÂNT 

   

 1.    Consorţiu între LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA – LICEUL 

TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA – LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „NICOLAE 

CORNĂŢEANU” TULCEA  

 2.    PARTENERIAT INTERJUDEŢEAN ÎNTRE ISJ TULCEA, ISJ GALAŢI LICEUL 

TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA, LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA DOAMNA” 

GALAŢI şi LICEUL TEHNOLOGIC NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI – 

4113 DIN 07.05.2009, pentru CERC METODIC INTERJUDEŢEAN.  

 3.    PARTENERIAT INTERJUDEŢEAN  ÎNTRE LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” 

TULCEA, GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CONSTANŢA, GRUPUL 

ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI, LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA 

DOAMNA” GALAŢI – SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN DE ESEURI ŞI INVESTIGAŢII ALE 

ELEVILOR „AUDITUL CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE”. 

 4.    PARTENERIAT INTERJUDEŢEAN ÎNTRE LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” 

TULCEA şi LICEUL TEHNOLOGIC TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM” 

SIBIU – 109/18.01.2011  

 5.    PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR 

GALAŢI 

 6.    PARTENERIAT CU LICEUL LA ROQUE RODEZ, FRANŢA.  

 7.    PARTENERIAT CU LICEUL „JEAN VIGO”, MILLAU, FRANŢA  

 8.    REŢEAUA PARTENERIALĂ – INDUSTRIE ALIMENTARĂ 11 ÎNTRE LICEUL 

TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAŢI, LICEUL 

TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA, LICEUL TEHNOLOGIC TEHNIC „EDMOND 

NICOLAU” BRĂILA, LICEUL TEHNOLOGIC TEHNIC „LETEA” BACĂU, LICEUL 

TEHNOLOGIC “ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUŢI, LICEUL TEHNOLOGIC TEHNIC “GH. 

CARTIANU”  PIATRA NEAMŢ – ÎN PROIECTUL POSDRU 57551 - “Îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, 
 

 

D. Parteneriatul cu părinții  

Scoala reuseste sa asigure un parteneriat educational cu parintii si se considera ca fiind co-responsabilă 

pentru rezultatele si evolutia elevilor, împreuna cu familia. Scoala îi informeaza în permanenta pe părinti în 

legatură cu progresul elevilor si activitatile curriculare si extracurriculare.  

Există și funcționează Asociația de Părinți ”Brad Segal” Tulcea cu care școala colaborează foarte bine. 
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3.4. Oferta educațională 2020-2021 

 

Forma de 

învățământ 

Domeniul/ calificare CLASA / ANUL 

IX X XI XII XIII I II 

LICEU profil 

resurse naturale 

și protecția 

mediului – ZI   

Industrie alimentară  2 2      

Industrie alimentară / Tehnician în industria 

alimentară   

  1 1    

Industrie alimentară / Tehnician analize produse 

alimentare   

  1 1    

Protecția mediului  1 1      

Protecția mediului / Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului  

  1 1    

LICEU profil 

resurse naturale 

și protecția 

mediului –  

SERAL   

Industrie alimentară / Tehnician în industria 

alimentară   

  1 1    

Industrie alimentară / Tehnician analize produse 

alimentare   

    1   

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  

Industrie alimentară / Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase  

2 2 2     

ÎNV. 

POSTLICEAL  

Industrie alimentară / Tehnician controlul 

calității produselor agroalimentare 

      1 

Industrie alimentară / Tehnician dietetician       1  

 TOTAL  5 5 6 4 1 1 1 
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Partea a 4-a   

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

 

4.1. CONSULTAREA 
 

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 au fost corelate cu 

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

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea 

analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

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

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul 

Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de 

parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

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

elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de 

şcolarizare) 

• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă, RAEI al CEAC) 

• Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

• Site-uri de prezentare a judeţului Tulcea  

• PRAI Sud - Est 

• PLAI  JUDEŢUL TULCEA 2014 – 2020 

• Anuarul statistic al judeţului Tulcea, ediţia 2011 

• Date statistice - AJOFM Tulcea  

• Chestionare, discuţii, interviuri  

• Rapoarte scrise ale ISJ şi MECTS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

4.2. 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 de elaborare a PAS prin:  

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
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• includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

• revizuire periodică şi corecţii. 

 Obiective: 

• comunicarea clara a obiectivelor 

• stabilirea factorilor responsabili si mobilizarea lor 

• analiza unor solutii in imprejurari complexe ce pot aparea in derularea proiectului. 

La fel ca si monitorizarea, evaluarea are un rol foarte important in cunoasterea stadiului de realizare a 

proiectului. Evaluarea va fi realizata in mod constructiv, fiind axata mai mult spre indrumare si nu pe masuri 

coercitive. 

Evaluarea PAS se va face pe tot parcursul derularii lui si la finele anului scolar 2020-2021, cand se vor 

evalua indicatorii de performanta si se vor face corecturile necesare pentru intocmirea noului plan managerial, 

adaptat situatiei existente in acel moment. 

Procesul de monitorizare si evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS-ului prin: 

• intalniri si sedinte de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare 

• includerea de actiuni specifice in planul de activitate al Consiliului de Administratie, Consiliului 

profesoral, Consiliului elevilor si Consiliul parintilor 

• prezentarea de rapoarte semestriale in cadrul Consiliului Profesoral 

• revizuirea periodica prin stabilirea raportului dintre performantele obtinute si cele asteptate si stabilirea 

eventualelor actiuni corective in cazul in care performanta este mai mica decat cea asteptata 

• analiza cauzelor unor eventuale esecuri in atingerea tintelor propuse in planul operational 

• urmarirea utilizarii resurselor financiare, materiale, umane, informationale si de timp. 

Intregul PAS va fi monitorizat de director/director adjunct, care are sarcina de a interveni de cate ori 

este necesar. 

In sedinta Consiliului de Administratie din luna iulie 2021 se va analiza gradul de realizare a 

obiectivelor propuse pentru anul scolar 2020-2021 si vor fi stabilite obiectivele si planul de actiune pentru 

anul scolar 2021-2022. 

Responsabilitatile pentru actul de evaluare, menit sa furnizeze informatii privind modul si etapele de 

realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel: 

• echipa manageriala pentru obiectivele legate de oferta educationala, parteneriatele si insertia 

absolventilor pe piata muncii; 

• responsabilii comisiilor metodice pentru cresterea performantei scolare; 

• comisia dirigintilor pentru mai buna consiliere a elevilor si scaderea cazurilor de abandon scolar; 

• CEAC pentru implementarea si asigurarea calitatii actului de predare-invatare-evaluare; 

• coordonatorul de proiecte si programe pentru activitati extrascolare pentru problemele de educatie din 

scoala si cele legate de activitatile extrascolare si extracurriculare; 

• responsabilul CDP pentru perfectionarea cadrelor didactice; 

• responsabilul Comisiei de SSM si PSI pentru cunoasterea si aplicarea acestor norme pentru fiecare 

domeniu de pregatire profesionala. 

• Psihologul şcolii pentru identificarea elevilor cu probleme de comportament, a elevilor cu CES, 

consilierea lor, precum şi consilierea pentru carieră a elevilor din anii terminali.  

Functionalitatea sistemului de monitorizare va ajuta la constientizarea întregii scoli iar procesul de 

evaluare va ajuta la îmbunatatirea performantei, prin luarea masurilor necesare la timp. Procesul de evaluare 

permite feed-back-ul pentru actiuni viitoare si noi obiective si asigura succesul. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Intocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 

Grupul de lucru 

desemnat  

lunar Decembrie 2020, 

Martie 2021 

Monitorizarea periodică a implementării 

acţiunilor individuale 

Grupul de lucru 

desemnat 

trimestrial Decembrie 2020 

Aprilie  2021 

Comunicarea acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor obţinute 

Grupul de lucru 

desemnat 

trimestrial Decembrie  2020 

Aprilie  2021 

Analiza informaţiilor privind progresul 

realizat în atingerea ţintelor 

Grupul de lucru 

desemnat 

anual Iunie 2021 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a 

indicatorilor de evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Grupul de lucru 

desemnat 

anual Septembrie 2020 

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

Grupul de lucru 

desemnat 

anual Iunie 2021 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. Actualizarea acţiunilor din PAS 

în lumina evaluării 

Grupul de lucru 

desemnat 

anual Iunie 2021 

 

GLOSAR 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic  

SAM – Şcoala de Arte şi Meserii  

MECT – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări)   

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională  

ONSS – Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 

CEAC – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

RAEI – Raport Anual de Evaluarea Internă 
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IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

APM – Agenţia de Protecţia Mediului 

DSP – Direcţia de Sănătate Publică 

CES – Cerinţe educaţionale Speciale 

 

 

 

 

Comisia pentru redactarea P.A.S.:  

 

Coordonator:  

  Prof. Filipescu Irina – director  

  Prof. Moldoveanu Aida – Corina – director adjunct  

Membri:  

  Prof. Rus Daniela 

  Prof. Luca Elena  

  Prof. Vladu Vasilica – Mariana  
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