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Capitolul I  

Context 

Colegiul Tehnic ,,Mircea Cristea” Braşov este şi va fi o punte de trecere de la universul copilăriei şi 
adolescenţei la pragmatismul integrării sociale şi profesionale  în comunitate. 

Prin Ordinului de Ministru nr. 4488/23.06.2011, a avut loc comasarea prin absorbţie a 
Colegiului Tehnic de Construcţii şi Arhitectură „Christian Kertsch” Braşov  de către  Colegiul Tehnic 
„Mircea Cristea” Braşov, începând cu  anul şcolar 2011-2012. 

În următorii ani, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” trebuie să-şi adapteze demersul la 
dinamica în scădere a cifrei de şcolarizare, la diversificarea cererii pe piaţa forţei de muncă, la 
pericolul pe care îl reprezintă abandonul şcolar. 

Viziunea noastră strategică îşi propune dezvoltarea Colegiului Tehnic „Mircea Cristea” ca o 
organizaţie al cărei obiectiv prioritar este calitatea procesului didactic, în paralel cu dezvoltarea unei 
culturi organizaţionale corespunzătoare unui adevărat lider printre furnizorii de formare 
profesională iniţială şi continuă. 

Strategia generală va avea în vedere corelarea activităţilor de învăţare cu nivelul 
standardelor europene. În acest scop, vom urmări cu consecvenţă formarea continuă a personalului 
didactic pentru realizarea unui proces de învăţământ orientat spre creşterea calităţii educaţiei. Prin 
formarea continuă a personalului didactic, urmărim dezvoltarea caracterului inovator şi aplicarea 
dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională. 
I.1. Misiunea Şcolii 

Colegiul Tehnic «Mircea Cristea» Braşov îşi asumă rolul în creşterea calităţii formării 
tinerilor şi adultilor, cu competențe profesionale şi sociale, la nivelul standardelor europene, în 
concordanţă cu evoluţia pieţei muncii, respectând principiul egalităţii şanselor. 

Şcoala noastră promovează un management educaţional orientat spre parteneriat social 
activ pentru implementarea strategiilor de dezvoltare  regională şi locală. 
I.2. Profilul actual al colegiului 

Colegiul Tehnic ,,Mircea Cristea”, Braşov funcţionează din anul 1931. Sub diverse denumiri 
(Şcoala profesională de ucenici I.A.R., Şcoala metalurgică, ,,Tractorul”, Liceul Industrial Nr.7, Grup 
Şcolar Industrial  ,,Tractorul”, Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”), a asigurat forţa de muncă calificată 
în primul rând pentru mari unități economice din Braşov şi nu numai: Fabrica de avioane- Ghimbav, 
S.C. ,,Tractorul” S.A., Uzina Mecanică ş.a. 

Amplasat în vecinătatea Parcului Sportiv Tractorul, a Gării Centrale Braşov şi a Patinoarului 
Olimpic, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” oferă pregătire de specialitate în domeniile mecanic, 
electrotehnic, electronică şi telecomunicaţii, arhitectură, construcţii şi instalaţii şi, începând cu 2010, 
protecţia mediului finalizată prin certificate de competenţă profesională şi diplome recunoscute de 
Uniunea Europeană. 

Din anul 2004 Colegiul este acreditat ca Centru de formare continuă a adulţilor pentru 
calificările: strungar, frezor – rabotor - mortezor, rectificator, operator pe mașini unelte 
semiautomate și automate, electrician constructor, operator pe mașini unelte cu comandă numerică 
și sudor. 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” a fost implicat în Programele Phare VET 9405 ca şcoală pilot, 
Phare TVET RO 0108.01 şi Phare TVET RO 0108.03 ca centru de resurse. 

În anul şcolar 2008-2009, s-au depus cereri de finanţare pentru două proiecte strategice, 
unul pentru formarea angajaţilor în parteneriat cu şcoli din 5 regiuni şi unul pentru formarea 
cadrelor didactice nefilologi în parteneriat cu şcoli din 3 regiuni. Tot în această perioadă, şcolii i-au 
fost aprobate cele două cereri de propuneri de grant pe fonduri social europene şi s-a început 
implementarea lor: « Invăţare şi modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor 
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(I.M.P.A.C.T.) » - proiect ce a propus realizarea unor stagii de practică pentru elevii Școlii de Arte și 
Meserii pe nivelul 1 de pregătire şi pe nivelul 2 de pregătire din domeniile de pregătire mecanic şi 
electric. Celălalt proiect « Recalificare-nouă oportunitate pentru persoanele ocupate în vederea 
dobândirii competenţelor relevante pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă” - se referă la 
formarea angajaţilor din zonă pentru o calificare nouă şi anume operator la maşini unelte cu 
comandă numerică. 

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” a fost Centru de Resurse pentru domeniul mecanic la Nivel 
Naţional pentru 6 şcoli (Colegiul Tehnic de Trasporturi Transilvania Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic 
Câmpulung, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, Grup Şcolar Industrial „Constantin Brâncoveanu” 
Brăila, Grup Şcolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău); astfel, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” a 
derulat activităţi în cadrul reţelei 13, domeniul Mecanică 1 şi a prezentat exemple de bune practici. 
Toate aceste activităţi derulate în cadrul reţelei au avut drept scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

Începând cu data de 01.09.2011, Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” preia, prin absorbție, Colegiul 
Tehnic de Construcţii şi Arhitectură “ Christian Kertsch” Brașov. Acesta din urmă a fost înfiinţat în 
1948 cu următoarele modificări intervenite în timp: 

1. 1948 – Şcoala Medie Tehnică de Construcţii; 
2. 1963 - Grup Şcolar de Construcţii ( liceu, şcoală profesională, şcoală tehnică de maiştri); 
3. 1967 – se transferă în oraşul Braşov la sediul actual, devenind Liceul Industrial nr. 6; 
4. 1990 - devine Grup Şcolar Industrial Construcţii Montaj (cu formele de învăţământ: liceu, 

şcoală profesională, ucenici şi şcoală de maiştri şi postliceală). 
5. 06.07.2006 prin O.M.Ed.C nr.4659 devine Colegiul Tehnic de Construcţii şi 

Arhitectură „Christian Kertsch”. 
6. la 01.09.2011 este preluat  prin absorbţie de către Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brașov. 

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” asigură formarea elevilor pe următoarele niveluri şi forme de 
învăţământ: 

1. Învăţământ preşcolar 
2. Învăţământ primar 
3. Învăţământ  gimnazial 
4. Pentru învăţământul liceal de zi şi seral şcoala poate pregăti absolvenţi pentru 

următoarele calificări: 
5. Filiera tehnologică: Tehnician mecatronist; Tehnician prelucrări la rece; Tehnician 

operator tehnică de calcul; Tehnician în automatizări; Tehnician în telecomunicaţii; 

Tehnician proiectant CAD; Tehnician desenator în construcţii şi instalaţii; Tehnician 

operator la maşini unelte cu comandă numerică; Tehnician instalaţii electrice; Tehnician 
construcţii lucrări publice; Tehnician instalator pentru construcţii; Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii; Tehnician mecatronist; Tehnician producţie film și 

televiziune; Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului. 

6. Învăţământ postliceal Tehnician operator la maşini-unelte cu comandă 
numerică,Tehnician devize şi măsurători pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician 
laborant pentru construcţii.  

7. Şcoala profesională: Operatori la maşini unelte cu comandă numerică; Instalatori  
instalații tehnico-sanitare şi de gaze; Electrician exploatare joasă tensiune, Dulgheri, 
tâmplari, parchetari; Zidar-pietrar-tencuitori. 

În  anul şcolar 2018-2019 pregăteşte absolvenţi pentru următoarele calificări: 

1. Filiera tehnologică : 
Tehnician mecatronist; 
Tehnician în automatizări;  
Tehnician producţie film ţi televiziune; 
Tehnician ecolog şi protecţia mediului. 
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2. Filiera vocaţională- arte vizuale 
Desenator pentru arhitectură şi design. 

3. Învăţământ postliceal  
Tehnician operator la maşini-unelte cu comandă numerică; 
Tehnician devize şi măsurători pentru construcţii şi instalaţii; 
Tehnician laborant pentru construcţii. 

4. Şcoală profesională 
  Operator la maşini unelte cu comandă numerică; 
  Instalator  instalatii tehnico-sanitare şi de gaze; 
  Electrician joasă tensiune 

Resurse materiale 
Baza materială a colegiului dispune de 8 corpuri de clădire,  din care 5 corpuri sunt destinate 

procesului instructiv educativ, împărţite astfel: 
22 cabinete; 
5 laboratoare; 
22 săli de clasă; 
7 ateliere 
1 centru de documentare și informare dotat cu mijloace de învățământ (2 săli) 
Prezentarea detaliată a spaţiilor este prezentată în capitolul II.2.4 Resurse materiale. 

Cabinetele de specialitate sunt dotate cu mijloace didactice moderne prin programul PHARE 
TVET multianual sau din resurse proprii (cabinet de mecatronică, cabinet de metrologie, cabinet de 
desen tehnic, 2 cabinete de tehnologie, 1 cabinet producție media, 1 cabinet de protecția mediului, 
cabinet de studiul materialelor, 2 cabinete de electrotehnică şi electronică, cabinet de fizică, cabinet 
de istorie, cabinet de biologie, cabinet de matematică, cabinet de proiectare CAD, cabinet de limbi 
străine); fiecare cabinet este dotat cu câte un calculator conectat la internet. 
Planul de şcolarizare  2019-2020, (NUMĂR DE CLASE PROPUSE ȘI REALIZATE) 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  NUMĂR CLASE 
PROPUSE 

NUMĂR CLASE 
REALIZATE  

OBSERVAȚII 

Învățământ primar 1 1  

Învățământ gimnazial 1 1  

Liceal – zi : 4 4  

Liceal seral  clasa a IX-a 1 0  

Liceal seral clasa a XI-a 1 1  

Școală profesională 3 3 

2 clase învățământ dual și 1 

clasă învăvțământ de stat 
 

Şcoală postliceală  2 2  
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Structura claselor din anul școlar 2020 – 2021, se prezină astfel: 

Forma de învățământ  Număr de 
clase 
propuse 

Număr 
clase 
realizate 

specializări 

Primar 1 1 - 

Gimnazial 1 1 - 

Liceal – zi  5 5 1 clasă tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 

2 clase tehnician în automatizări 

1 clasă tehnician producţie film şi televiziune 

1 clasă tehnician mecatronist 
Liceal, seral rută direct IX 0 0 - 

Liceal, seral rută direct XI 1 1 1 clasă tehnician mecatronist 
școală profesionala 2 2 Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 

Electrician exploatare  joasă tensiune 
școala postliceală  1 1 Tehnician operator maşini cu comandă numerică 

 

I.3. Rezultatele anului şcolar 2019-2020 

Realizări  

1. Obţinerea unui număr considerabil de premii la activităţile extraşcolare desfăşurate în 
domeniile ecologic, liric, dans, muzică, desen, simpozioane ştiinţifice etc. 

2. Elaborarea de materiale didactice; 
3. Întâlniri, lecţii deschise şi mese rotunde ale catedrelor şi comisiilor 

metodice; 
4. Rezultate foarte bune obţinute la Olimpiada judeţeană aria curriculară Tehnologii  toate 

specializările, 6 elevi au obţinut premii I, II și III pe domeniile resurse naturale, 
mecanică și construcții și lucrări publicede protecția mediului, mecatronică și 
construcții. 

5. creării şi dezvoltării unei culturi organizaţionale bazate pe încredere, creativitate şi inovare, 
muncă de echipă şi colaborare. Dezvoltarea culturii organizaționale s-a realizat prin 
organizarea de sesiuni de referate și comunicări în colaborare cu Universitatea 
Transilvania Brașov.. 

6. protocoale de colaborare cu, SC RAMOSS COM SRL, SC BLUEL SRL, SC KRONSTADT ENERGII 
REGENERABILE , SC CALIENTE INSTAL SRL, METAN GRUP, AGENTIA METROPOLITANĂ 
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, UNIVERSITATEA 
SPIRU HARET, FUNDAȚIA PENTRU COPIII ABANDONAȚI, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA 
BRAȘOV, ENGIE, SDEE Transilvania. 

7. Parteneriate pentru învățământul dual cu două companii ENGIE și ELECTRICA pe domeniile 
construcții si lucrări publice - specializarea instalator tehnico-sanitar și de gaz, respectiv 
electric - specializarea electrian exploatare joasă tensiune pentru anul școlar 2019-2020. 
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Disfuncţionalităţi 

1. Create datorită elaborării cu întârziere a unor acte normative specifice, după începerea 
anului şcolar şi după elaborarea planurilor manageriale anuale şi semestriale. 

2. Un anumit scurtcircuit în transmiterea informaţiei pe verticală sau pe orizontală între 
compartimentele de lucru. 

3. Insuficienta folosire a bazelor de date existente. 
4. Implicarea insuficientă din partea părinţilor în activitatea şcolii şi a elevilor în procesul 

instructiv educativ formativ. 

Rezultatele examenelor naţionale în anul 2019 - 2020 

Acestea se regăsesc analizate în detaliu în capitolul II Analiza mediului intern. 

I.4. Context naţional educaţional 
1. Reducerea absenteismului - cum absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi 

reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de 
educaţie, acesta trebuie monitorizat, prevenit şi redus; 

2. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării - scopul evaluării nu este 
ierarhizarea elevilor, a profesorilor sau a şcolii, ci cunoaşterea nivelului real al elevilor, 
pentru a stabili un parcurs individualizat şi pentru a măsura progresul şcolar realizat; 

3. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură -ameliorarea performanţelor elevilor în 
domeniul lecturii; lectura, înţelegerea şi interpretarea textului trebuie să devină practici 
şi preocupări ale profesorilor, indiferent de disciplină; 

4. Învăţarea centrată pe elev vizează o cunoaştere mai bună a elevului şi adaptarea 
mijloacelor şi metodelor didactice la stilul de învăţare a acestuia pentru eficientizarea 
actului de învăţare; 

5. Parteneriatul cu agenți economici este o modalitate de structurare a învăţământului 
care asigură corespondența între oferta din sistemul educațional şi piaţa muncii; 

6. Proiectarea şi elaborarea unui curriculum flexibil utilizând credite transferabile în cadrul 
formării iniţiale, precum şi diversificarea conţinuturilor prin curriculum de dezvoltare 
locală, curriculum opțional şi teme cross-curriculare; 

7. Programele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic vor cuprinde 
conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale de 
către elevi şi adulţi; 

8. Asigurarea calităţii educaţiei este o prioritate a programelor educaţionale cu urmări 
certe asupra calităţii vieţii, muncii şi relaţiilor interumane; 

9. Orientarea şi consilierea sunt aspecte cheie care condiţionează valorificarea 
competenţelor dobândite în şcoală; 

10. Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar în condiţii 
de standardizare la nivel naţional; 

11. Proiectarea şi implementarea unor standarde pentru managerii educaţionali, în special a 
unor standarde evolutive pentru o carieră managerială dinamică; 

12. Acordarea de şanse egale tuturor - la educaţie, la ocuparea locurilor de muncă şi la 
emancipare socială; 

13. Utilizarea TIC în procesul didactic, ceea ce permite simularea unor fenomene şi procese 
necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev; 
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14. Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale în sistemul educaţional de masă sau special, 

precum şi formarea cadrelor didactice, din învăţământul de masă, care vor lucra cu copii cu 
cerinţe educative speciale sau se găsesc în situaţii vulnerabile; 

15. Incadrarea unui personal didactic şi de conducere calificat; 
16. Participarea la programele comunitare în domeniul educaţional şi al formării profesionale 

Erasmus; 
17. Atragerea de fonduri pentru facilitarea Tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi pentru 

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin Programele operaţionale sectoriale. 
 

I.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov se află situat in Regiunea 7, fiind a doua regiune pe ţară 
după Regiunea Bucuresti-Ilfov în ceea ce priveşte gradul de industrializare.  

Prin Hotărârea nr.399/2001 a Guvernului României au fost nominalizate două zone restructurate 
industriale IX şi XI în Regiunea Centru. În zona XI a Transilvaniei Centrale a avut loc restructurarea 
marilor întreprinderi industriale din domeniile construcţiilor de maşini (Roman SA, Tractorul SA, 
Hidromecanica SA, Rulmentul SA), a prelucrării metalelor şi a industriei militare (Metrom SA, Uzina 2 
SA, Tohan Zarnesti), ceea ce a condus la mărirea numărului şomerilor în judeţul Braşov. 

Pe ansamblul judeţului Braşov, activităţile din sectorul industriei au cunoscut un declin important 
în timp, dar, ca urmare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, sectorul serviciilor a crescut ca 
pondere. De asemenea, în ultimii ani, în judeţul Braşov s-au realizat investiţii străine foarte 
importante în domeniul construcţiilor de maşini. 

Previziunile rezultate din studiul INCSMPS privind cererea şi oferta pe termen lung, pe sectoare 
de activitate (2014) estimează la nivel regional o diminuare a cererii în agricultură, industria 
extractivă, administraţia publică şi apărarea, învăţământul, respectiv creşteri ale cererii în industria 
prelucrătoare, construcţii şi în majoritatea serviciilor - comerţ, hoteluri şi restaurante, transporturi, 
depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal în 
cazul firmelor. Se preconizează, conform studiului INCSMPS, un excedent de forţă de muncă în 
agricultură şi în industrie, deficit de forţă de muncă în  construcţii, comerţ, sectorul transporturi, 
depozitare. 

Tendinţele actuale ale economiei judeţului vor implica ocuparea forţei de muncă selecţionată fie 
din rândul absolvenţilor, fie din rândul şomerilor, dar care vor necesita dobândirea de noi 
competenţe. Pentru IPT local şi pentru şcoala noastră, aceasta înseamnă o ofertă educaţională 
variată, raţională, care să se adreseze atât tinerilor cât şi adulţilor cu programe diferenţiate care să 
răspundă specificului fiecărui grup- ţintă. 
Viziune1 <<În anul 2020, Regiunea Centru va beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic 
consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi 
aspiraţiilor individuale>> 

Prioritatea 1 

Corelarea 
ofertei şcolii cu 
nevoile de 
calificare 

Obiectiv 
1.1 
Identificare
a nevoilor 
de 
calificare 

Obiectiv 
1.2  
Adaptarea 
ofertei de 

Ţinta 1.1. 
Obţinerea informaţiilor actualizate privind nevoile de calificare 

Ţinta 1.2.1. 
Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare (ptr. domenii de pregatire 
şi calificări) 

Ţinta 1.2.2. 
Creşterea nivelului de calificare, adaptarea competenţelor formate la 
nevoile economiei în schimbare 

 

                                                           
1
 Conform viziunii adoptate de membrii CLDPS 
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formare 
profesional
ă inițială la 
nevoile de 
calificare 

 

Prioritatea 2 
Asigurarea 
calității 
formării 
oferite de 
şcoală 

Obiectiv 2.1. 
Aplicarea 
principiilor de 
asigurare a 
calităţii 

Ţinta 2.1. 
Obţinerea unei formări de calitate pentru cadre didactice şi elevi 

PRIORITATE
A 3: 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
orientare şi 
consiliere 

Obiectiv 3.1. 
Extinderea şi 
diversificarea 
activităţilor de 
informare şi 
consiliere 
profesională 
pentru 
facilitarea 
accesului la 
educaţie şi 
ocuparea unui 
loc de muncă 

Ţinta 3.1. 
Creşterea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

PRIORITATE
A 4: 
Reabilitarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
şcolii 

Obiectiv 4.1: 
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
învăţare 

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

PRIORITATE
A 5: 
Dezvoltarea 
competentelor 
profesionale 
ale resurselor 
umane şi 
creşterea 
calității 
învățării 

Obiectiv 5.1: 
Dezvoltarea 
competenţelo
r metodice şi 
de specialitate 
ale 
personalului 
din şcoală 

Ţinta 5.1: 
Toţi profesorii din şcoală participă anual la o formă de perfecţionare 
metodică şi de specialitate 

PRIORITATE
A 6: 
Dezvoltarea şi 
diversificarea 
parteneriatulu
i social 

OBIECTIV 6.1: 
Extinderea 
parteneriatulu
i existent şi 
creşterea 
eficienţei 
relaţiilor de 
parteneriat 
pentru 
furnizarea de 
servicii de 
calitate 

Tinta 6.1.1: 
Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliul de administraţie 
al şcolii 

Tinta 6.1.2: 
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat existente şi atragerea de noi parteneri 

 

PRIORITATE Obiectiv 7.1: Ţinta 7.1.1: 
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A 7: 
Asigurarea 
accesului la 
IPT şi creşterea 
gradului de 
cuprindere în 
educație 

 Facilitarea 
accesului la 
educaţie, 
prevenirea şi 
reducerea 
abandonului 
şcolar 

 Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile 
dezavantajate 

Ţinta 7.1.2: 
Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

 

Capitolul II. Analiza nevoilor 

Analiza informaţiilor politice, economice, demografice şi cele privind educaţia a avut în vedere 

politicile şi prioritățile de la nivel naţional, regional şi local (PRAI SI PLAI), din perspectiva 

implicaţiilor lor în proiectarea acţiunilor şcolii. 

II.1.Analiza mediului extern 

2.1.1. Profilul economic 

Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se vor confrunta cu o presiune 

concurenţială sporită pentru a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile participării 

pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în judeţ. 

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de 

muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea 

valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei. 

Industria 

Caracteristica deosebită a economiei judeţului este că aici sunt reprezentate aproape toate 

ramurile industriei, după cum urmează: construcţii metalice şi produse din metal, maşini şi 

echipamente, maşini şi aparate electrice. 

Construcţiile  

Sector în creştere ca pondere în formarea PIB şi VBA (pondere în PIB şi VBA peste media regională), 

susţinut de dinamica investiţiilor în infrastructură pentru transporturi, infrastructura tehnică 

(alimentare cu energie electrică, apă, gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri.  

Mediul 

Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului.  

Sursa : PLAI_BV_2016-2025, cap.3Implicaţiile condiţiilor economice pentru ÎPT: 

1. Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei 

muncii. 
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Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare extras 
- judeţul BRASOV - 

Domeniu de pregătire 

Plan şcolarizare cl. IX realizat 
2012/2013 

Ținte pentru oferta de școlarizare 
2013-2021*)  

(nivelul 2+ nivelul 3 de calificare) 

Nr. 
clase 

Nr. elevi % 
Min.-max.  

(%) 
Ţinta medie (%) 

protecţia mediului 4 114 5,5% 2-4% 3,0% 

construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

2 47 2,3% 6-9% 7,5% 

Mecanică 19 513 24,8% 21-26% 23,5% 

Electric 3 68 3,3% 4-6% 5,0% 

Electromecanică 2 62 3,0% 1-3% 2,0% 

electronică 
automatizări 

4 91 4,4% 5-8% 6,5% 

producţie media 0 0 0,0% 0-2% 1,0% 

 Sursă PLAI 2016-2025 anexa A 
1. Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe 

adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 
Se desprind trei direcţii de acţiune la nivel local: 

1. Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 
2. Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

3. Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide. 

4. Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe 

specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, 

marketing, etc.); 

5. Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi;  

6. Parteneriatul şcoală-agenţi economici.  

Concluzii 

1.Pentru invăţământul liceal se constată o neacoperire a tuturor domeniilor propuse ca ţinte de 
pregătire pe termen mediu, respectiv pentru domeniul  de media, protecţia mediului, electronică, 
electrotehnică şi construcţii. 
2.Conform datelor din PLAI(2013-2020) – Planurile de şcolarizare trebuie să fie corelate cu 
necesarul de forţă de muncă calificată necesară la nivelul judeţului. Se observă o necorelare între 
oferta educaţională a şcolilor si ţintele preconizate la nivel judeţean: 

1. Producţie media –propuneri 0,0%, ţinte medii 1%; 
2. Electronică şi automatizări  –propuneri 4,4%, ţinte medii 6,5%; 
3. Electrotehnică  –propuneri 3,3%, ţinte medii 5,5%; 
4. Construcţii –propuneri 2,3%, ţinte medii 7,5%; 
5. Structura planului de şcolarizare propus pe termen mediu oferă posibilitatea de a 

autoriza  noi calificări pentru liceu domeniul producţie media. 

2.1.2. Evoluţia demografică 

Analizând datele statistice ale Direcţiei de Statistică a judeţului Braşov, PRAI şi PLAI, se constată: 
1. Reducerea populaţiei judeţului; 
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2. Scăderea ponderii populaţiei urbane concomitent cu creşterea celei rurale; 
3. Dinamica populaţiei pe grupe de vârstă în judeţul Braşov indică prezenţa fenomenului de 

îmbătrânire demografică, respectiv reduceri importante ale efectivelor din grupa 0-14 
ani, 5.1% (-4.4 mii persoane), pe fondul creşterii numărului populaţiei din grupa 15-64 
ani, urmată de o creştere accentuată a numărului populaţiei de peste 65 de ani. 

 
 
 Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din judeţul BRAŞOV 
 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară jud. BRAŞOV 

Grupe de 
vârstă 

2005 2015 2025 
2015-2025 2025-2030 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 167259 127106 118485 -40153 -24,0% -48774 -29,2% 

3 - 6 ani 21581 22636 17282 1055 4,9% -4299 -19,9% 

7-10 ani 21028 23491 19921 2463 11,7% -1107 -5,3% 

11-14 ani 24983 22287 22246 -2696 -10,8% -2737 -11,0% 

15 – 18 ani 38890 21896 23763 -16994 -43,7% -15127 -38,9% 

19 -24 ani 60777 36796 35273 -23981 -39,5% -25504 -42,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 
tinere de vârstă. Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal (15-18 
ani), în care se încadrează elevii de liceu, respectiv şcoală profesională, care se estimează că, 
raportat la 2005 va scădea în judeţul Braşov cu 43,7% până în 2015, si cu 38,9% in 2025. 
Acest lucru determină reducerea numărului de clase la nivel local, ceea ce impune adoptarea 
unei strategii de oferte educaţionale la nivel local. 

Concluzii din analiza demografică şi implicaţiile pentru IPT 

Se desprinde nevoia de: 

Evolutia tinerilor si varstnicilor, jud. Brasov, 

2003-2025

40

50

60

70

80

90

100

110

2003 2005 2010 2013 2015 2020 2025

Mii pers.

0-14

65 si peste 

Sursa: Studiul ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară 

şi şcolară din regiunea Centru în perioada 2005-2025", realizat pe 

baza prognozei INS 
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1. Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa 
de muncă; 

2. Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi 
consiliere.  

1. Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005), îndeosebi în 
grupele: 
1. 15-18 ani:  cu 43,7% până în 2015, respectiv cu 38,9% până în 2025; 
2. 19-24 ani:  cu 39,5% până în 2015, respectiv cu 42% până în 2025. 

În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o 
consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o 
nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor interesate de compensarea 
pierderilor de populaţie şcolară). 

2.1.3. Piaţa muncii  

La nivel de regiune se constată: 

- Creşteri ale cererii în: industria prelucrătoare, construcţii şi în majoritatea serviciilor: comerţ, 
hoteluri şi restaurante, transporturi, depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate în principal în cazul firmelor. 

Analiza nevoii şi a cererii de educatie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la iveală 
faptul că, sub presiunea reformării învăţământului, piaţa educatională trebuie să fie extinsă şi să 
devină concurenţială în aproape toate segmentele sale. Este rațiunea pentru care școala noastră a 
extins oferta sa educațională, realizând, din anul școlar 2012-2013, respectiv 2013-2014 clase de 
învățământ profesional. 

Analiza cererii de forţă de muncă pe termen mediu şi scurt 

Structura cererii potenţiale a cererii de locuri de muncă pe termen mediu 2013-2020 

Studiul previzional privind cererea de formare profesională în orizontul 2013 şi în 
perspectiva 2020 a fost realizat de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS)  în calitate de partener în cadrul Proiectului strategic 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu 
cerinţele pieţei muncii”. 

Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 
lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii privind ipotezele de lucru: moderat, optimist, pesimist. 
Rezultatele proiecţiilor : 
La nivel regional, dintre domeniile relevante pentru liceul tehnologic şi învăţământul profesional, 
cele mai multe locuri de muncă vacante s-au înregistrat, la momentul anchetei, pentru domeniile: 
1.  mecanică (+43,1%), 
Cele mai multe locuri de muncă vacante care necesită calificări specifice învăţământului postliceal 
erau deschise pentru domeniile: 

1. mecanică (+51,4%); 
Sursa PLAI 2016-2025Evoluţia locurilor de muncă 2016-2025 
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În scenariul moderat evoluţia locurilor de muncă disponibile în regiunea Centru se 
încadrează de-a lungul perioadei 2012-2020 pe un trend general ascendent, în toate judeţele 
regiunii.  

 
Profilul dominant la nivel judeţean al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele 
domenii: mecanică, comerţ, construcţii, economic, turism şi alimentaţie, electric, electromecanică, 
electronică automatizări, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, industrie 
alimentară, silvicultură, media. 
 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru şcoala 
postliceală 
 Pentru şcoala postliceală, se desprind pentru judeţul Braşov următoarele domenii cu un număr 
relevant de locuri de muncă înregistrate la AJOFM şi caracterizate printr-un raport favorabil sau 
relativ echilibrat faţă de numărul de şomeri: comerţ, servicii economic, sănătate şi asistenţă 
pedagogică, construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare.  

 

Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 

1. Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani) la nivel regional: mai mare decât la nivel naţional (30,2%, 
faţă de 20,8%), mai ales în mediul rural (26,4% la nivel regional , faţă de 15,5% la nivel naţional) 

1. Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa 
de muncă; 

În urma analizelor făcute, se preconizează în intervalul de analiză 2015-2025 o consolidare 
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o 
nevoie crescândă de formare continuă pe piaţa muncii - în atenţia şcolilor interesate de 
compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

1. Evoluţia planului de şcolarizare la nivelul judeţului Braşov pentru identificarea unor noi 
calificări posibile şi a momentului oportun pentru introducerea acestora; 

Corelarea  ofertei educaționale cu domeniile de prăgătire propuse ca ţinte  pentru  perioada 
2013-2018, a planului de şcolarizare al colegiului începând cu anul școlar 2014-2015: 
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 - autorizarea şcolii pe noi domenii de calificare/specializare pentru nivel 3 şi 3+, si pe domeniul  
deficitar la nivel judeţului – domeniul producţie media. 
- acreditarea calificărilor pentru domeniul mecanic, protecţia mediului,  automatizări. 

II.2. Analiza mediului intern 
În analiza mediului intern , pentru anul 2017-2018, şcolar s-au urmărit:  

Analiza anului şcolar 2019-2020 

1. indicatori de proces: 
2. cheltuieli publice pe elev; 

3. raportul dintre numărul de elevi și numărul profesori; 

4. consiliere phihologică şi orientare profesională. 

5. indicatori de intrare: 
6. efectivele de elevi în anul şcolar 2019-2020;  

7. resurse umane 2019-2020; 

8. admiterea 2019. 

9. indicatori de ieşire: 
10. rezultatele elevilor pentru anul 2019-2020 - efective, promovabilitate, repetenţie, 

etc; 
11. rezultatele examenului de bacalaureat și rezultatele examenului de certificare a 

competenţelor în anul şcolar 2019-2020; 
12. examene de nivel  5. 

Analiza anului şcolar 2020-2021 

13. admiterea 2020 

14. efectivele de elevi. 

 

2.2.1. Indicatori de context specifici Colegiului Tehnic „Mircea Cristea” Braşov  

An şcolar 2019 - 2020 

2.2.1.1. Indicatori de intrare 

a. Cheltuieli publice pe elevi au fost : 

ANUL 
Cheltuieli 
totale 

Cheltuieli/elevi 

2016 4.621.852 lei 5.007 lei 

2017 4.653.829 lei 5.048 lei 

2018 4.729.810 lei 5.130 lei 

2019 6.636.561 lei 6181,55 lei 

2020 (pana la 30 septembrie) 5.813.000 ron   5907,52 ron  

(Sursă – contul de profit și pierdere 2018, buget 2018, balanța31.12.2018)) 
 

b. Raportul dintre numărul de elevi / număr profesori (norme didactice). 
 

ANUL Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” 
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2015-2016 12,71 elevi/profesor 

2016-2017 12,04 elevi/profesor 

2017-2018 15,09 elevi/profesor 

2018-2019 13,68 elevi/profesor 

2019 - 2020 14,02  elevi/profesor 

2020 - 2021 14,86 elevi/profesor 

(Sursa -  situaţii privind încadrarea cu personal) 
1. Finanțarea  cheltuielilor /elev  a necesitat optimizarea efectivelor de elevi la clasă. 

 
c. Resurse umane pentru ÎPT 

Schimbările accelerate introduse de reformele din învățământul profesional și tehnic (ÎPT), 
pe de o parte, și cele din mediul economic și social, pe de altă parte, impun un efort susținut de 
adaptare din partea profesorilor. Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic 
din ÎPT trebuie să vizeze atât competențele metodice, cât și actualizarea competențelor de 
specialitate cu accent pe noile tehnologii și schimbările organizaționale din mediul economic. 

Pe de altă parte, ponderea importantă a populației ocupate în educație obligă la 
identificarea și planificarea unor măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerilor de activitate 
datorate reducerii populației școlare și în vederea facilitării restructurării ofertei școlare. 

Gradul de acoperire cu profesori și maiștri calificați în anul şcolar 2016-2017 este de 99% 
pentru Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”. 

 
d. Resurse materiale şi condiţii de învăţare 
În anul şcolar 2018-2019, în şcoală  au fost finalizate lucrări de reparații curente, care au fost 
finanțate: 

1.  Din bugetul local în valoare de 290.000 lei: 
2. Reparații interior cămin 
3. Placare cu gresie corp C 
4. Zugraveli interioare corp A 
5. Schimbarea ușilor corp B 
6. Din venituri proprii în valoare de 14.000 lei: 
7. Reparații corp D 
8. Reparare jaluzele veriticale  
9. Montare jaluzele cămin 

(Sursă – listă cantități privind lucrările de reparații curente) 

2.2.1.2. Indicatori de proces 

Planul de şcolarizare 2019-2020 la nivelul Colegiului Tehnic „Mircea Cristea” Brasov s-a realizat 

astfel: 

1. în proporţie de 100 % la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
2. în proporţie de 100%  la învăţământul seral; 
3. în proporţie de 100%  la învăţământul postliceal; 
4. în proporţie de 50%  la învăţământul profesional; 
5. în proporţie de 100%  la învăţământul primar şi gimnazial. 

Resursele umane  

Colectivul Colegiului Tehnic „Mircea  Cristea”   a fost  format din : 
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Resursa umana  
An scolar 2018 - 

2019 

An scolar 2019 - 

2020 

An scolar 2020 - 

2021 

Număr total de cadre didactice  76 74 70 

Număr total de cadre didactice 
calificate  

75 68 68 

Număr de titulari 67 65 66 

Număr de suplinitori calificaţi 8 4 4 

Număr de suplinitori necalificaţi 1 1 2 

Personal didactic auxiliar 10 10 10 

Personal nedidactic 24,5 24 24 

Numărul total de elevi : 1040 repartizaţi pe forme şi niveluri de învăţământ: 

Efectivele de elevi la 

început de an şcolar 

2018-2019 

Învățământ  primar 

Învățământ gimnazial 

Învățământ  liceal zi 

Învățământ  liceal seral 

Şcoală profesională 

Şcoală postliceală  
 

167 

66 

526 

139 

54 

86 

TOTAL 1040 
 

16,05 

6,34 

50,57 

13,36 

5,19 

8,26 

100 % 
 

Efectivele de elevi la 

început de an şcolar 

2019-2020 

Învățământ  primar 

Învățământ gimnazial 

Învățământ  liceal zi 

Învățământ  liceal seral 

Şcoală profesională 

Şcoală postliceală  
 

176 

93 

502 

105 

124 

57 

TOTAL 1057 
 

16,65 

8,79 

47,49 

9,93 

11,73 

5,39 

100 % 
 

 

 
Un număr mare de elevi provin din zonele limitrofe ale Braşovului – Sânpetru, Stupini, Bod, 

Hălchiu, Prejmer, Hărman, Zărneşti, Râşnov, Feldioara, Codlea - acest lucru datorându-se şi 
amplasării favorabile a Colegiului nostru (Prezentarea școlii). Mai mult de jumătate din efectivul 
școlii sunt furnizaţi de şcolile generale din cartier, cu menţiunea că mulţi dintre aceştia locuiesc în 
zonă, alţii au părinţi care sunt absolvenţi ai şcolii noastre sau au locul de muncă în zona de nord a 
oraşului unde este amplasată şi şcoala. 

Cei din ciclul primar şi gimnazial preferă unitatea noastră şi datorită programului educaţional 
prelungit care oferă supravegherea elevilor şi după orele de curs, efectuarea temelor la şcoală sub 
îndrumarea calificată a învăţătorilor, masă şi odihnă la prânz. 

 
2.2.1.3. Indicatori de ieşire 

   
 Gradul de cuprindere în învăţământ reprezintă procentajul elevilor de o anumită vârstă 
cuprinşi în sistemul de educaţie, indiferent de nivelul de învăţământ, din totalul populaţiei de aceeaşi 
vârstă. 
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Importanţa indicatorului trebuie să se reflecte în atenţia acordată măsurilor necesare în 
vederea asigurării accesului şi creşterii gradului de cuprindere în educaţie în mod deosebit în mediul 
rural şi pentru categoriile dezavantajate. 
             Conform datelor statistice (INS), ratele de cuprindere în educaţie în Judeţul Brasov se situează 
peste cele calculate la nivel naţional, la toate nivelurile de educaţie cu excepţia învăţământului 
obligatoriu (7-1o ani – 85%, 11-14 ani - 88,8%, 15-18 ani - 74,5%, 19-23 ani  - 69,4.% – sursa PLAI 
Braşov Anexa 6f). 

2.2.1.4. Efective 2018-2019 și 2019 – 2020  

 În anul şcolar 2018-2019, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel: 

Nivel învăţământ Înscrişi 
la 

început 
de an 

Transferați Veniți Promovați Repetenți Retrași Neprezentați Exmatriculați 

Numărul de elevi din învăţământul 
primar 

169 7 0 159 0  3 0  0  

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial 

66 1 6 64 2 5 0 0  

Numărul de elevi din învăţământul 
liceal zi 

526 10 2 501 8 5 0 4 

Numărul de elevi din învăţământul 
profesional 

54 3 1  40 4 4 2 2 

Numărul de elevi din învăţământul 
liceal, profil tehnologic-seral 

139 1 0 95 7 4 31 1 

Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal 

86 0 0  43 2 6 35 0 

Total 1040 22 9 902 23 27 68 7 

 (Sursa - situaţia statistică, cataloage) 
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În anul şcolar 2019-2020, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel: 
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[%
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1. CP - 34 1 - - - - - - - 33 33 100 

2. I - 33 2 2 - 2 - - - - 31 31 100 

3. II A - 25 - - - - - - - - 25 25 100 

4. II B - 22 - - - 1 - - - - 21 21 100 

5. III - 32 - - - - - - - - 32 32 100 

6. IV - 30 - - - - - - - - 30 30 100 

7. V - 21 - - - - - - - - 21 21 100 

8. VI - 25 - - - 2 - - - - 23 23 100 

9. VII - 27 - - - 1 - - - - 26 26 100 

10. VIII - 20 - - - - - - - - 20 20 100 

11. IX A PROTECȚIA MEDIULUI 32 1 - - - - - - - 31 31 100 

12. IX B PRODUCȚIE MEDIA 32 - - - - - - - - 32 32 100 

13. IX C ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 

31 1 - - 1 - - - 1 28 28 100 

14. IX D MECANICĂ 37 3 - - 1 - - - - 33 33 100 

15. X A PROTECȚIA MEDIULUI  26 1 - - - - - - 1 24 24 100 

16. X B PRODUCȚIE MEDIA 30 - - - 1 - - - - 29 29 100 

17. X C ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 

21 1 - - - - - - - 20 20 100 

18. X D MECANICĂ 27 - - - - - - - - 27 27 100 

19. X E CONSTRUCȚII 26 1 - - 1 - - - - 24 24 100 

20. XI A PROTECȚIA MEDIULUI  22 - - - 1 - - - - 21 21 100 

21. XI B PRODUCȚIE MEDIA 29 - - - - - - - - 29 29 100 

22. XI C ELECTRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 

25 - - - - - - - - 25 25 100 

23. XI D MECANICĂ 21 - - - - - - - - 21 21 100 

24. XI E CONSTRUCȚII 22 - - - 1 - - - - 21 21 100 
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25. XII A  PROTECȚIA MEDIULUI 26 - - - 3 - - - - 23 23 100 

26. XII B  PRODUCȚIE MEDIA 25 - - - 1 - - - - 24 24 100 

27. XII C  ELECRONICĂ 
AUTOMATIZĂRI 

25 - - - 1 - - - - 24 24 100 

28. XII D  MECANICĂ 25 3 - - 1 - - - - 21 21 100 

29. XII E  CONSTRUCȚII 20 - - - - - 2 - - 18 18 100 

30. XIII S TEHNICIAN MECATRONIST 23 - - - - - - - 2 21 21 100 

31. X S MECANICĂ 16 - - - - - - - 3 12 12 100 

32. XI S (II) MECANICĂ 35 - - - - - - - 4 30 30 100 

33. XII S  MACANICĂ 31 - - - 3 - - - 3 24 24 100 

34. IX P  DE STAT 30 2 - - 1 - - - 1 26 26 100 

35. IX P   ELECTRICIAN JOASĂ 
TENSIUNE 

29 2 - - - - - - - 27 27 100 

36. IX P  INSTALATOR TEHNICO 
SANITARE ȘI DE GAZE 

30 - - - - - - - - 30 30 100 

37. X P  14 - - - - - - - - 14 14 100 

38. XI P ELECTRIC INSTALAȚII 21 1 - - - - - - 2 19 19 100 

39. PL CNC 45 - - - 1 - - - 8 35 35 100 

40. PL DEVIZE 12 - - - - - - - 2 9 9 100 

- - - 1057 19 2 - 23 - 2 - 27 984 984 100 

Insuccesul şcolar 2018-2019 și 1019 – 2020  

Insuccesele şcolare se caracterizează prin numărul mare de elevi corigenţi şi repetenţi, elevi exmatriculaţi, elevi sancţionaţi etc., ceea ce conduce la 
rezultate slabe la învăţătură şi examene naţionale, integrare slabă socio-profesională. 
În tabelul de mai jos, s-au avut în vedere elevii retraşi, neprezentaţi şi exmatriculaţi pe niveluri de învăţământ, resimţite ca pierderi pentru sistemul de 
învăţământ. 
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Eşec şcolar 2018-2019
2
 

Nivel nivel învăţământ % retrași % neprezentați % exmatriculați 

Învăţământ primar 1,77 0,00 0,00 

Învăţământ gimnazial 7,57 0,00 0,00 

Învăţământ liceal  zi 0,95 0,00 0,76 

Învăţământ profesional 7,40 3,70 3,70 

Învăţământ liceal seral 2,87 22,30 0,71 

Învăţământ postliceal 6,97 40,69 0,00 
 

Eşec şcolar 2019-2020
3
 

Nivel nivel învăţământ % retrași % neprezentați % exmatriculați 

Învăţământ primar 0,30 0,00 0,00 

Învăţământ gimnazial 0,30 0,00 0,00 

Învăţământ liceal  zi 1,21 0,20 0,20 

Învăţământ profesional 0,10 0,30 0,00 

Învăţământ liceal seral 0,30 1,21 0,00 

Învăţământ postliceal 0,10 1,01 0,00 
 

 

Un interes deosebit îl prezintă învăţământul de zi - primar, gimnaziu, liceu, învăţământ profesional. Cel mai mare procent al insuccesului şcolar 

calculat pe nivel de învăţământ se înregistrează  la învăţământul  postliceal în procent de 40,69% reprezentând elevi neprezentați. 

Pierderile şcolare sunt determinate în principal de cauze materiale, schimbarea de domiciliu, plecări în străinătate pentru serviciu, retrageri din 

diferite motive, ca de exemplu lucrul în trei schimburi, asociate cu cerinţa disponibilităţii la serviciu, exmatriculări din cauza numărului mare de absenţe 

nemotivate.  

Se impune un plan de măsuri pentru remedierea insuccesului şcolar prin: activităţi de consiliere a elevilor și a părinţilor, consultaţii cu profesorii, 

aplicarea învăţământului diferenţiat. 

Insuccesul şcolar 2019-2020 

                                                           
2
 Procentele s-au raportat la efectivul existent la sfârșitul anului școlar format din numărul de elevi înscrişi iniţial – numărul elevilor transferaţi /retraşi + numărul elevilor 

veniţi din alte unităţi 
3
 Procentele s-au raportat la efectivul existent la sfârșitul anului școlar format din numărul de elevi înscrişi iniţial – numărul elevilor transferaţi /retraşi + numărul elevilor 

veniţi din alte unităţi 
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Insuccesele şcolare se caracterizează prin număr mare de corigenţi şi repetenţi, elevi exmatriculaţi, elevi sancţionaţi etc.  ceea ce conduce la 

rezultate slabe la învăţătură şi examene naţionale, integrare slabă socio- profesională. 

In tabelul de mai jos s-au avut în vedere elevii retraşi, neprezentaţi şi exmatriculaţi pe niveluri de învăţământ, resimţite ca pierderi pentru 

sistemul de învăţământ: 

 

Nivel nivel învăţământ 

Numar elevi inscrisi la 

inceputul anului scolar 

NUMAR / [%] 

 

retrași 

NUMAR / [%] 

 

% neprezentați 

NUMAR / [%] 

 

% exmatriculați 

NUMAR / [%] 

Învăţământ primar 176 (16,65) 3 (1,91) - (0,00) - (0,00) 

Învăţământ gimnazial 93 (8,79) 3 (3,22) - (0,00) - (0,00) 

Învăţământ liceal - ZI 502 (47,49) 12 (2,39) 2 (0,39) 2 (0,39) 

Învăţământ SERAL 105 (9,93) 3 (2,85) 12 (11,42) - (0,00) 

Învăţământ 

PROFESIONAL 

124 (11,73) 1 (0,86) 3 (2,41) - (0,00) 

Învăţământ 

POSTLICEAL 

57 (5,39) 1 (1,75) 10 17,54() - (0,00) 

TOTAL  1057 (100) 23 (2,17) 27 (2,55) 2 (0,18) 

 

 

Un interes deosebit il prezintă învăţământul de zi - primar, gimnaziu, liceu, învăţământ profesional. La nivel de liceu, s-a înregistrat în 

ansamblu un procent de 0,39%, ceea ce reprezintă un număr de 2 elevi exmatriculați. Se impune un plan de măsuri pentru remediere prin: 

activităţi de consiliere a elevilor și a părinţilor, consultaţii cu profesorii, aplicarea învăţământului diferenţiat. 
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2.2.1.5. Promovabilitatea  şi  repetenţia în anul școlar 2018-2019 și 2019 – 2020  

Elevi promovaţi, elevi repetenţi 2018-2019 

 elevi aflați în evidență la 
sfârşitul anului 

Elevi promovați elevi repetenți % promovabilitate % de repetenți 

Învățământ primar 199 159 0 100,00 0,00 

Învățământ gimnazial 66 64 2 96,96 3,03 

Învățământ liceal 
tehnologic zi/vocațional 

526 
501 8 95,24 1,52 

Învățământ liceal 
tehnologic seral 

139 
95 7 68,34 5,03 

Învățământ  profesional 54 40 4 74,07 7,40 

Școala postliceală 86 43 2 50,00 2,32 
 

Elevi promovaţi, elevi repetenţi 2019-2020 

 elevi aflați în evidență la 
sfârşitul anului 

Elevi promovați elevi repetenți % promovabilitate % de repetenți 

Învățământ primar 172 172 0 100 0,00 

Învățământ gimnazial 90 90 0 100 0,00 

Învățământ liceal 
tehnologic zi/vocațional 

475 475 
0 100 0,00 

Învățământ liceal 
tehnologic seral 

87 87 
0 100 0,00 

Învățământ  profesional 116 116 0 100 0,00 

Școala postliceală 44 44 0 100 0,00 
 

(Sursă – Situaţie centralizată, sfârşit de an şcolar 2016-2017, cataloage) 

1.  La nivel de şcoală procentele cele mai ridicate ale promovabilităţii, respectiv procente scăzute ale repetenţiei s-au înregistrat la învăţământul 
primar -100% promovabiltate, gimnazial -96,96%, liceal cursuri de zi-95,24% promovabilitate. 

2. Cele mai slabe rezultate s-au obţinut la învătământul postliceal, 50,00% promovabilitate, învăţământ liceal seral, 74,07% promovabilitate și 
învăţământ profesional, 68,34%. 
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Comparaţie între anii şcolari  2015-2016, 2016-2017, 2017 – 2018, 2018-2019 și 2019 – 2020  privind promovabilitatea 

promovabilitate 2015-2020  

2015-2016 2016-2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020  

82,92 88,07 96,74 80,76 100 

(Sursă - Rapoarte RAEI, Situaţia centalizată de sfârşit de an şcolar 2018-2020 

Procentele sunt calculate în raport  cu totalul numărului de elevi aflaţi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar. 
Se remarcă o creștere a promovabilităţii şi, în consecinţă, o scădere a repetenţiei în anul şcolar 2019-2020 faţă de anul şcolar anterior. Fenomenul 

poate avea mai multe explicaţii: învățământul online, o creștere a motivaţiei şcolare, interes din partea familiei, ceea ce conduce la o colaborare bună cu 
şcoala. 
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 Majoritatea mediilor generale la învăţământul gimnazial se încadrează în intervalul  7-8,99 

în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016, iar în anul școlar 2016-2017 se remarcă o spectaculoasă 

creștere a mediilor în intervalul 9-10, remarcându-se o majoritate a mediilor în intervalul 8-10. Nu 

se înregistrează nicio medie între 5-5,99 în toți cei trei ani școlari care fac obiectul prezentului 

studiu. 

In anii scolari urmatori 2017 - 2018, 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020 se inregistreaza o 

mentinere a notelor in ecartul superior de notare, medii intre 8,00 si 10, deasemeni in anul scolar 

2019 – 2010 se remarca o promovabilitate de 100 % la toate nivelel de studii, re remarcat este 

faptulca aproximativ 70 % din procesul de predare si evaluare a fost desfasurat online, deasemeni 

este important sa evidentiem ca in semestrul II al anului scolar 2029 – 2020, elevii nu au mai  
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ustinut   sustinut teze. 

La liceu zi majoritatea mediilor generale se încadrează în intervalele 6-6,99 şi 7-7,99. A 
scăzut simţitor numărul de medii cuprinse între 5-5,99, de la 40 în 2015 la 8 medii în 2017. 
 Aglomerarea se produce în zona mediilor cuprinse între 7-7,99 . O atenţie ridicată trebuie 
să se îndrepte către zona sensibilă 5-5,99, care trebuie să migreze către 6-6,99. 

In anii scolari urmatori 2017 - 2018, 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020 se inregistreaza o 

mentinere a notelor in ecartul superior de notare, medii intre 8,00 si 10, deasemeni in anul scolar 

2019 – 2010 se remarca o promovabilitate de 100 % la toate nivelel de studii, re remarcat este 

faptulca aproximativ 70 % din procesul de predare si evaluare a fost desfasurat online, deasemeni 

este important sa evidentiem ca in semestrul II al anului scolar 2029 – 2020, elevii nu au mai 

sustinut teze.  

Examene de certificarea competenţelor profesionale 2018-2019 

Examene  NIVEL 3 : 

Rata de succes la examenele de competență profesională nivel 3 a fost de 92,86% din cei 

care au susținut examenul de competență, un procent de 7,14% nu s-a prezentat. Toți au obținut 

rezultate excelente și foarte bune, conform distribuției de mai  jos. 

 
  

(Sursa- cataloage şi rapoarte examen) 
Examene NIVEL  4: 

Rata de succes la examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru liceu 
tehnologic  100% din numărul absolvenţilor înscrişi la examen.  

 

0.00% 

69.24% 

30.76% 

0 

Competențe profesionale nivel 3  
             2020 

foarte bine

bine
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(Sursa- cataloage şi rapoarte examen) 
Examene NIVEL 5: 

Rata de succes la examenul pentru  obținerea  certificatului de calificare profesională  nivel  
5 a fost de 100%. 

2.2.1.6  Examene naţionale 2020 

Bacalareat 2020 

Bacalaureat 2020 sesiunea iunie-iulie 

Bacalaureat 2019 ambele sesiuni promoţie curentă  

Număr de candidați serie curentă 
înscriși 

Număr de candidați  serie curentă 
reușiți 

% 

79 31 39,47 

 

(Sursă - www.edu.ro –examene naţionale) 

 

 

7.24% 

66.66% 

21.76% 

4.34% 

Competențe profesionale nivel 4 
2020 

excelent

foarte bine

bine

satisfăcător

60.72% 

35.71% 

3.57% 
Bacalaureat 2019 distribuția mediilor în procente 

note între 6-6,99

note între 7-7,99

note între 8-8,99

http://www.edu.ro/
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Distribuţia notelor obţinute la Bacalaureat în 2020 Competenţe digitale 2020 

 

1. Concluzie: procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru 

ambele sesiuni în anul 2019 a fost de 39,24%, în scădere faţă de anul trecut cu 

1,67%.  

Distribuţia mediilor4 

                                           Bacalaureat 2013-2018 – Distribuția mediilor generale 

 

 

2. Concluzie: Concluzie:procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru 

ambele sesiuni în anul 2018 a fost de 40,57%, în scădere faţă de anul trecut cu 

20,85%.  

 

Competenţe digitale 2015-2020 

Competente digitale 2015-2020 

                                                           
4
 Procentele sunt calculate la totalul candidaţilor admişi pentru fiecare an. 
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începator mediu avansat experimentat 

2015 4,90% 25,98% 39,71% 29,41% 

2016 14,97% 23,95% 46,71% 14,37% 

2017 11,11% 50,79% 26,98% 11,11% 

2018 18,84% 47,82% 7% 0% 

2019 24% 59% 7% 5% 

2020 1,72% 6,05% 43,96% 48,27% 

 

3. Concluzii: se constată o creștere a interesului pentru obţinerea calificativelor  avansat 

şi experimentat. În 2019, 59 din totalul elevilor care au susţinut proba de competenţe 

digitale au obţinut calificativul „mediu”. Totodată trebuie remarcat că 48%  au 

obținut calificativul experimentat și 44% au obținut calificativul avansat. 
 

Rezultatele anului şcolar 2019-2020 

Realizări  

4. Obţinerea unui număr considerabil de premii la activităţile extraşcolare 

desfăşurate în domeniile ecologic, liric, dans, muzică, desen, simpozioane 

ştiinţifice etc. 

5. Elaborarea de materiale didactice; 

6. Întâlniri, lecţii deschise şi mese rotunde ale catedrelor şi comisiilor metodice; 

7. Rezultate foarte bune obţinute la Olimpiada judeţeană aria curriculară Tehnologii  

toate specializările; 5 elevi au obţinut premii la fazele județene ale olimpiadei 

de protecția mediului, mecanică și construcții. 

8. protocoale de colaborare cu, SC RAMOSS COM SRL, SC BLUEL SRL, SC 

KRONSTADT ENERGII REGENRABILE , SC CALIENTE INSTAL SRL, 

METAN GRUP, AGENTIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILĂ, AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, UNIVERSITATEA 

SPIRU HARET, FUNDAȚIA PENTRU COPIII ABANDONAȚI, 
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV. 

9. Contracte încheiate pentru învățământul profesional dual cu companiile ENGIE și 

ELECTRICA. 
Disfuncţionalităţi 

10. Create datorită elaborării cu întârziere a unor acte normative specifice, după 

începerea anului şcolar şi după elaborarea planurilor manageriale anuale şi semestriale. 

11. Un anumit scurtcircuit în transmiterea informaţiei pe verticală sau pe orizontală 

între compartimentele de lucru. 

12. Insuficienta folosire a bazelor de date existente. 

13. Implicarea insuficientă din partea părinţilor în activitatea şcolii şi a elevilor în 

procesul instructiv educativ formativ. 

 

Rezultatele anului 2019-2020 

SINTEZA a rezultatelor obșinute la examenul de bacalaureat sesiunile IULIE + 

AUGUST 2020  

 

PRIMA SESIUNE – BSACALAUREAT 

2020  

A DOUA SESIUNE – BACALAUREAT 

2020  

TOTAL CANDIDATI 

(generația curenta + 

anterioae) 

166 

Numar candidați , 

generația curentă  

103 

Număr candidați 

generațiile anterioare  

63 

Candidati din generația 

curentă ADMIȘI  

43 

Candidati din generația 

curentă RESPINȘI 

60 

GRAD DE 

PROMOVABILITATE, 

GENERAȚIA CURENTĂ  

41,74 % 

 

TOTAL CANDIDATI 

(generația curenta + 

anterioare) 

95 

Numar candidați , 

generașia curentă  

57 

Număr candidați 

generațiile anterioare  

38 

Candidati din generația 

curentă ADMIȘI  

12 

Candidati din generația 

curentă RESPINȘI 

45 

GRAD DE 

PROMOVABILITATE, 

GENERAȚIA CURENTĂ  

21,5 % 

 

Sursa www.edu.ro –examene naţionale 

 

Distribuția mediilor obținute in cele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat în 

2020 se prezintă astfel: 

 

PRIMA SESIUNE – BSACALAUREAT 

2020 , doar cei admiși 

A DOUA SESIUNE – BACALAUREAT 

2020, doar cei admiși   

medii cuprinse în 

intervalul  

6,00 – 

6,99 

24 

medii cuprinse în 

intervalul 

7,00 – 

7,99 

10 

medii cuprinse în 8,00 – 9 

medii cuprinse în 

intervalul  

6,00 – 

699 

11 

medii cuprinse în 

intervalul 

7,00 – 

7,99 

1 

medii cuprinse în 8,00 – - 

http://www.edu.ro/
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intervalul 8,99 

medii cuprinse în 

intervalul 

9,00 0- 

10 

- 

 

intervalul 8,99 

medii cuprinse în 

intervalul 

9,00 0- 

10 

- 

 

 

 

 



                                        Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” -  Brasov,  
                                                                                       Manager – Gabriela Florina COSTEA 

                                                      PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2020  
 

 

Clasamentul liceelor din judetul brasov se prezină astfel:  

În judeţul Braşov Colegiul Tehnic de Mircea Cristea dupa  sesiunea IULIE 2020 se situează pe următoarea poziţie: 

{Pentru calculul procentajului au fost furnizate date de pe www.edu.ro,  iar calculul s-a efectuat luând în considerare totalul celor examinaţi pe centru şi 

totalul celor care au promovat. Statistica realizata dupa solutionarea contestatiilor.*Totalul celor examinaţi cuprinde generaţia 2020 plus generaţiile (n-1), 

precum si cei care au absentat sau au fost eliminaţi din diverse motive+}.  

Locul 

clasării 

Unitate de Învăţământ iulie Nr. Elevi / 

CENTRU 

Nr. Elevi 

promovaţi 

Promovabilitate 

[%] 

Observaţii 

1. COLEGIUL NATIONAL “ANDREI SAGUNA” BRASOV 
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA “GRIGORE MOISIL” BRASOV 

168 
147 

168 
147 

100 
100 

- 
- 

2. COLEGIUL NATIONAL “DR. IOAN MESOTA” BRASOV 183 181 98,90 - 

3. LICEUL TEORETIC “JOHANNES HONTERUS” BRASOV 112 110 98,21 - 

4. COLEGIUL NATIONAL “RADU NEGRU” FAGARAS 141 137 97,16 - 

5. COLEGIUL NATIONAL “UNIREA” BRASOV 153 148 96,73 - 

6. COLEGIUL DE STIINTE “GRIGORE ANTIPA” BRASOV 122 117 95,90 - 

7. LICEUL “ANDREI MURESANU” BRASOV 105 96 91,42 - 

8. COLEGIUL “EMIL RACOVITA” BRASOV 166 151 90,96 - 

9. LICEUL DE MUZICA “TUDOR CIORTEA” BRASOV 22 20 90,90 - 

10. LICEUL TEORETIC “ION CODRU DRAGUSANU” VICTORIA 51 45 88,23 - 

11. COLEGIUL “NICOLAE TITULESCU” BRASOV 197 160 81,21 - 

12. COLEGIUL NATIONAL “APRILY LAJOS” BRASOV 112 90 80,35 - 

13. LICEUL TEORETIC “MITROPOLIT IOAN METIANU” ZARNESTI 57 45 78,94 - 

14. LICEUL DE ARTE PLASTICE “HANS MATTIS-TEUTSCH” BRASOV 66 52 78,78 - 

15. COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC “ANDREI BARSEANU” BRASOV 242 185 76,44 - 

16. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV 71 52 73,23 - 

17. COLEGIUL NATIONAL “DOAMNA STANCA” FAGARAS 102 72 70,58 - 

18. LICEUL TEORETIC “MIHAIL SAULESCU” PREDEAL 16 11 68,75 - 

19. COLEGIUL TEHNIC “MARIA BAIULESCU” BRASOV 131 83 63,35 - 

http://www.edu.ro/
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20. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ‘ SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ FAGARAS 50 31 62,00 - 

21. LICEUL TEORETIC IOAN PASCU CODLEA 105 65 61,90 - 

22. LICEUL “SEXTIL PUSCARIU” BRAN 33 20 60,60 - 

23. LICEUL TEORETIC “GEORGE MOROIANU” SACELE 51 29 56,86 - 

24. LICEUL TEORETIC “PETRU RARES” FELDIOARA 23 10 43,47 - 

25. LICEUL TEHNOLOGIS RASNOV 93 40 43,01 - 

26. COLEGIUL TEHNIC “MIRCEA CRISTEA” BRASOV 166 65 39,15 - 

27. LICEUL TEORETIC „ZAJZONI RAB ISTVAN” SACELE 18 7 38,88 - 

28. SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADT 26 10 38,46 - 

29. COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU BARBAT” VICTORIA 26 9 34,61 - 

30. COLEGIUL TEHNIC “SIMION MEHEDINTI” CODLEA 68 23 33,82 - 

31. LICEUL „ST.O.IOSIF” RUPEA 93 31 33,33 - 

32. GRUPUL SCOLAR SILVIC “DR. NICOLAE RUCAREANU” BRASOV 89 25 28,08 - 

33. COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA” BRASOV 92 25 27,17 - 

34. LICEUL TEHNOLOGIC “MALAXA” ZARNESTI 19 5 26,31 - 

35. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRASOV 82 21 25,60 - 

36. GRUPUL SCOLAR AGRICOL “AV. DR. IOAN SENCHEA” FAGARAS 57 13 22,80 - 

37. COLEGIUL TEHNIC “REMUS RADULET” BRASOV 66 14 21,21 - 

38. COLEGIUL TEHNIC “AUREL VIJOLI” FAGARAS 23 4 17,39 - 

39. GRUPUL SCOLAR “VICTOR JINGA” SACELE 15 2 13,33  

40. ALIMENTARA “TARA BARSEI” PREJMER 68 8 11,76  

 

 

În judeţul Braşov Colegiul Tehnic de Mircea Cristea dupa  sesiunea AUGUST 2020 se situează pe următoarea poziţie: 
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{Pentru calculul procentajului au fost furnizate date de pe www.edu.ro,  iar calculul s-a efectuat luând în considerare totalul celor examinaţi pe centru şi 

totalul celor care au promovat. Statistica realizata dupa solutionarea contestatiilor.*Totalul celor examinaţi cuprinde generaţia 2020 plus generaţiile (n-1), 

precum si cei care au absentat sau au fost eliminaţi din diverse motive]}.  

Locul 

clasării 

Unitate de Învăţământ august  Nr. Elevi / 

CENTRU 

Nr. Elevi 

promovaţi 

Promovabilitate 

[%] 

Observaţii 

1. COLEGIUL NATIONAL “DR. IOAN MESOTA” BRASOV 
LICEUL TEORETIC “JOHANNES HONTERUS” BRASOV 
LICEUL DE MUZICA “TUDOR CIORTEA” BRASOV 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

100 
100 
100 

- 
- 
- 

2. COLEGIUL DE STIINTE “GRIGORE ANTIPA” BRASOV 5 4 80,00 - 

3. LICEUL “ANDREI MURESANU” BRASOV 9 5 55,55 - 

4. COLEGIUL NATIONAL “UNIREA” BRASOV 4 2 50,00 - 

5. COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC “ANDREI BARSEANU” BRASOV 57 27 47,36 - 

6. COLEGIUL NATIONAL “APRILY LAJOS” BRASOV 20 9 45,00 - 

7. LICEUL DE ARTE PLASTICE “HANS MATTIS-TEUTSCH” BRASOV 17 7 41,17 - 

8. GRUPUL SCOLAR “VICTOR JINGA” SACELE 13 5 38,46 - 

9. COLEGIUL NATIONAL “DOAMNA STANCA” FAGARAS 
LICEUL TEORETIC “PETRU RARES” FELDIOARA 
LICEUL “SEXTIL PUSCARIU” BRAN 

24 
8 
8 

9 
3 
3 

37,50 
37,50 
37,50 

- 

10. COLEGIUL “NICOLAE TITULESCU” BRASOV 52 19 36,53 - 

11. COLEGIUL “EMIL RACOVITA” BRASOV 14 5 35,71 - 

12. LICEUL TEORETIC IOAN PASCU CODLEA 31 11 35,48 - 

13. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX ‘ SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ FAGARAS 
ALIMENTARA “TARA BARSEI” PREJMER 
COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU BARBAT” VICTORIA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV 

9 
25 
12 
15 

3 
8 
4 
5 

33,33 
33,33 
33,33 
33,33 

- 
- 
- 

14. COLEGIUL TEHNIC “SIMION MEHEDINTI” CODLEA 37 11 29,72 - 

15. COLEGIUL TEHNIC “MARIA BAIULESCU” BRASOV 47 13 27,65 - 

http://www.edu.ro/
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16. COLEGIUL NATIONAL “RADU NEGRU” FAGARAS 4 1 25,00 - 

17. LICEUL TEORETIC “GEORGE MOROIANU” SACELE 21 4 19,04 - 

18. COLEGIUL TEHNIC “MIRCEA CRISTEA” BRASOV 95 17 17,89 - 

19. SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADT 12 2 16,66 - 

20. LICEUL TEHNOLOGIS RASNOV 31 5 16,12 - 

21. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRASOV 52 8 15,38 - 

22. COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA” BRASOV 90 13 14,44 - 

23. LICEUL TEHNOLOGIC “MALAXA” ZARNESTI 14 2 14,28 - 

24. GRUPUL SCOLAR AGRICOL “AV. DR. IOAN SENCHEA” FAGARAS 23 3 13,04 - 

25. GRUPUL SCOLAR SILVIC “DR. NICOLAE RUCAREANU” BRASOV 47 6 12,76 - 

26. LICEUL TEORETIC “MITROPOLIT IOAN METIANU” ZARNESTI 9 1 11,11 - 

27. COLEGIUL TEHNIC “AUREL VIJOLI” FAGARAS 10 1 10,00 - 

28. LICEUL TEORETIC „ZAJZONI RAB ISTVAN” SACELE 12 1 8,33 - 

29. LICEUL „ST.O.IOSIF” RUPEA 28 2 7,14 - 

30. COLEGIUL TEHNIC “REMUS RADULET” BRASOV 33 1 3,03 - 

31. LICEUL TEORETIC “ION CODRU DRAGUSANU” VICTORIA 5 0 0,00 - 

32. LICEUL TEORETIC “MIHAIL SAULESCU” PREDEAL 2 0 0,00  

33. COLEGIUL NATIONAL “ANDREI SAGUNA” BRASOV 
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA “GRIGORE MOISIL” BRASOV 

0 
0 

0 
0 

- 
- 

Fara candidati 
Fara candidati 

 
Opţiunile elevilor  şcolii din clasa a VIII-a pentru şcoala noastră 2015, 2016, 2017,2018, 2019 
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2.2.1.8. Inserţia profesională a absolvenţilor 2020 

Inserție socio- profesională 2020 

Clasa Total absolvenți 
Absolvenți care urmează 

o facultate 
Absolvenți  în câmpul 

muncii 
Absolvenți plecați din 

țară 
Alte situații 

XII A 26 10 8 1 7 

XII B 20 8  12  0 0 

XII C 20 12 8  0 0 

XII D 20 6 9 1 4 

XII G 23 8 13  0 2 
 

(Sursa – situația diriginților) 
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(Sursa- situații diriginți) 

În  2019-2020, am estimat că 52,55% din absolvenţii şcolii au optat pentru urmarea unei facultăţi, 32,32% au optat pentru găsirea unui loc de muncă, iar 

0,11% au plecat din ţară. 

52.55% 

32.32% 

0.11% 

13.95% 

Inserție profesională 2019 

Absolvenți care urmează o 
facultate 

Absolvenți  în câmpul muncii 

Absolvenți plecați din țară 

Alte situații 
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2.2.2 Planul de şcolarizare  

2.2.2.1. Evoluţia calificărilor în perioada 2015-20205 

Filiera/Nivel Profil                          Specializare 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Clasa pregătitoare   x x x x 
Inv. Primar clasa I   x x x x 

Inv. Gimnazial 
Clasa a V-a 

  x x x - 

Vocational Artistic                         Desenator tehnic pentru arhitectura și design x x x x 
Tehnologică Resurse Naturale și  protecția  mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului x x x x 

Tehnologică Tehnic 
Mecanică 
Construcții, instalații și lucrări publice 

 

Tehnician mecatronist 

Producţie media/ Tehnician prod. film şi tv 

Tehnician în automatizări 

Tehnician prelucrări MUCN 

Tehnician desenator în construcții și instalații 

 Tehnician operator MUCN 

Tehnician devize și măsurători în construcții 

Laborant în construcții 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

- 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 
 

 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

x 
 

Școală 
profesională 

Mecanică 

Constucții și instalații 

Electric 
 

Operator MUCN 

Instalator ITSG/Dulgher tâmplar parchetar 
 

x 

x 

 
 

x 

x 

 
 

- 

 

x 
 

x 

x 

x 
 

 
 

                                                           
5
 Evoluţia calificărilor din 2010-2015 se regăseşte în variantele anterioare ale PAS 
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Planul de şcolarizare înregistrează o variaţie a calificărilor ca urmare a corelării corecte a acestuia cu numărul de absolvenţi de clasa a VIII-a  şi a 
reînfiinţării  învăţământului prin şcoală profesională. 

2.2.2.2. Analiza ofertei curente pentru planul de şcolarizare anul şcolar 2019-2020 

Învăţământ primar, gimnazial : 

Nivel de învăţământ Nr. clase 

Primar, clasa pregătitoare 6 

Gimnazial  4 

 

Numărul claselor finale -liceal cursuri de zi şi seral, frecvenţă redusă, şcoală profesională - an şcolar 2018-2019, filieră, profil,domenii de pregătire de bază, 

finalităţi 

Nivel de 

învăţământ 
Filiera Profil 

Domeniul de 

pregătire de 

bază 

Domeniul de pregătire 

generală Specializări (finalităţi) Nr. clase 

 
Liceu zi, seral 

Tehnologică Tehnic 

 Mecanic Prelucrări la rece   

 Electronică şi 
automatizări 

Electronică şi automatizări  4 
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 Protecţia 
mediului 

Protecţia mediului 
 4 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Construcţii și lucrări publice 

 3 

Producţie Media Producţie Media  4 

Mecanic Prelucrări la rece Tehnician mecatronist 
8 

Şcoală 
postliceală 

Tehnologică Tehnic Mecanică Prelucrări la rece 
 Tehnician Operator  la MUCN 
 

1 
 

Tehnologică Tehnic 
Construcţii, 
Instalaţii şi 

lucrări publice 

Construcţii, Instalaţii şi 
lucrări publice 

Tehnician devize şi 
măsurători n construcţii 

1 

Şcoală 
profesională 

Tehnologică Tehnic 

Electric  Electric 
Electrician exploatare joasă 

tensiune 
2 

Construcții și 
lucrări publice 

Construcții 
Instalator instalații tehnico 

sanitare și de gaze 
3 



 

                                    Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” -  Brasov,  

                                                                   Strada Turnului nr. 3 – 500152 
                                                                Telefon: 0368.436158 

                                                              Manager – Gabriela COSTEA 
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2020  

 

 

 

43 
 

Mecanică Prelucrări la rece 

Operator la mașini cu 

comandă numerică 

 

1 

 

14. Concluzie: 

În anul şcolar 2019-2020, s-au păstrat clasele din anul trecut respectându-se criteriile impuse (profil/ specializare/ domeniu/ calificare profesională) neffind 

nevoie de comasarea acestora. 

2.2.2.3. Curriculum  pentru anul şcolar 2019-2020 

 
1. la învăţământul primar: planuri cadru OMEN 3371/ 2013 și programele şcolare conform OMECI 5003/2014; 
2. la învăţământul gimnazial, clasa a V-a: conform OMEN 3393/2017 în anul şcolar 2017-2018 pentru clasa a V-a se aplică planurile cadru conform 

OMENCS 3590/ 2016 și programele școlare cuprinse în Anexa  2 la OMEN 3393/28.02.2017; 
3. la învăţământul gimnazial: conform OMEC 3638/2001 în anul şcolar 2017-2018 pentru clasele VI-VIII  şi programele şcolare  OMECI 5097/2009; 
4. la clasele a IX-a, filieră tehnologică, se aplică planurile cadru cf OMECI 3411/2009 şi programele scolare cf OMECTS 4457/2016; 
5. la clasele a X-a, filieră tehnologică, se aplică planurile cadru cf OMECTS 3081/2010, planurile de învăţământ cf OMECTS 331/2010 şi programele 

şcolare cf OMECTS 3915/18.05.2017;  
6. la clasele a XI-a, filieră tehnologică, se aplică planurile cadru OMECI 4312/2009 şi planurile de învăţământ cf 3423/2009; 
7. la clasele a XII-a, filieră tehnologică, se aplcă planurile cadru cf OMECI 3412/2009 şi planurile de învăţământ cf 3423/2009; 
8. învăţământ profesional: clasele a IX-a, se aplică planurile cadru OMEN 3152/2014 şi planul de învământ 4457/2016; 
9. clasele a X-a, se aplică planurile cadru  cf OMEN 3152/2014 şi planurile de învăţământ cf OMECS 3915/2017; 
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10. clasele a XI-a, învătământ profesional, se aplică planurile cadru cf OMEN 3152/2014 şi planurile de învăţământ cf OMECS 3684/2015; 
11. învăţământ tehnic seral, se aplică planurile cadru , planurile de învăţământ şi programele şcolare conform precizărilor OMECSdin 2017 ; 
12. pentru filiera vocaţională , profil artistic, se aplică planurile cadru cf OMECI 3410/2009, pentru CD OMECI 3608/2009; 
13. învăţământ frecvenţă redusă, se aplică planul cadru OM 4051 din 24.05.2006; 

-      școală postliceală : Calificarea profesională  Tehnician operator maşini cu comandă numerică se aplică programă şcolară aprobată prin OM 1847 din 

29.08.2007; 

14. școală postliceală Calificarea Tehnician devize şi măsurători se aplică programa şcolară cf. OMEDC 4760/2006. 

 - Curriculum la decizia şcolii a fost orientat în principal spre aprofundarea disciplinelor de examen  ca de exemplu specializarea arhitectură şi clasele a 
VIII-a şi pentru cele de cultură generală clasele învăţământ primar şi gimnazial. 

- Curriculum de dezvoltare locală a fost elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi agenţii economici având în vedere competenţele solicitate de 
aceştia pentru clasele a IX-a si a X-a. 
 

 

Admitere 2019 

În stabilirea strategiilor şi obiectivelor  educaţionale, un interes deosebit îl prezintă generaţia de elevi de clasa a IX a - estimarea nivelului general la probele 

de limba şi literatura română, matematică. 
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2. 2.3. Resurse umane 
Acest capitol va prezenta situația efectivelor de cadre didactice şi nedidactice de la începutul anului  

şcolar 2018-2019. Analiza resurselor umane pentru anul 2017-2018 se regăseşte în versiunea 

anterioară a acestui document sau în capitolul indicatori de proces capitol  II.2.1.2 

1. Efectivele de cadre didactice 2019-2020 

Număr cadre didactice 

titular 

Număr de cadre 

didactice  suplinitori 

Număr de cadre 

didactice cu 

completare de normă 

Număr de cadre 

didactice  detașate 

Număr de 

catedre rezervate 

56 8 12 2 5 

Sursă rapoarte secretariat 

2. Acoperirea normelor didactice  2019-20206 
Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 

Norme/ 
Posturi didactice 

Număr titulari 
Titulari (plata cu 
ora sau cumul) 

Suplinitori 
calificați 

Personal didactic 
pensionat 

Personal didactic 
necalificat 

64,5 56 0 8 8 1 

Sursă rapoarte secretariat 

  

                                                           
6 Acoprerirea cu norme didactice pe 2018-2019 se regăseşte în versiuni anterioare PAS 
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Pe categorii de pregătire, situaţia personalului se prezintă astfel: 
Pentru anul 2019-2020 structura cadrelor didactice pe discipline  şi specialităţi se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Disciplină 

Total cadre 

didactice 
Titulari 

Suplinitori 

calificaţi/detasaţi 

Personal 

didactic 

pensionat 

1 Limba română 6 5 2  

2 Limba engleza 5 3 1  

3 Limba franceza 3 2  1 

4 Limba germană 1 1   

5 Matematica 6 4 2  

6 Fizica 3 2  1 

7 Chimie 2 1  1 

8 Biologie 2 1 1 1 

9 Geografie 2 1 1  

10 Istorie 2 2   

11 Socio-umane 2 1 1  

12 Religie 2 2   

13 Educaţie muzicală 1 1   

14 Arte vizuala/Educatie plastica/desen 1 1   

15 Educaţie fizica 2 2   

16 Informatica/ TIC   1 1   

17 Discipline tehnice - mecanica 9 6 1 3 

18 Discipline tehnice -  electrotehnică 6 5 1  
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19 
Discipline tehnice constructii si 

instalatii 

5 5  

 

20 
Discipline tehnice – Protecţia 

mediului 

2 2  

 

21 Productie media 2  2  

22 Invățători 6 6   

23 Psiholog 1 1   

Sursă situatie secretariat 

Pregătirea cadrelor didactice  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic  în anul şcolar 2019-2020 

  Număr cadre didactice   

Număr cadre didactice cu doctorat 5 6,84% 

Număr cadre didactice cu gradul I 47 64,38% 

Număr cadre didactice cu gradul II 5 6,84% 

Număr cadre didactice cu definitivat 13 17,80% 

Număr cadre didactice debutante 2 2,78% 

Număr personal didactic necalificat 1 1,36% 
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Total 73 100% 

Sursă situatie secretariat 

1. Concluzie Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl 
reprezintă calitatea resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, 
65,39% cu doctorat şi grad didactic I  din numărul total de cadre didactice şi numai    
7,6%   profesori fără definitivat sau necalificaţi. 

1. conducerea unităţii va trebui să fixeze ca prioritate elaborarea unei strategii de 
recrutare  în următorii ani, a unor resurse umane tinere şi de calitate care să contribuie 
la creşterea calităţii actului didactic.  

 
1. 2.2.3.1. Formarea profesională  2019-2020 

(Sursa RAPOARTE privind activitatea de formare/ perfecţionare 2018-2019), informaţii provenite de 

la comisia metodică) 

1. Bucșa Rodica – Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi, 10 credite 
2. Anea Simona - ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare 

nivel II – învățământ gimnazial,,   30 credite 
3. Maloș Mirela, Miron Roxana, Frandeș Adriana, Chiforiuc Simona - ,,CRED – Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți. - învățământ primar,,   30 credite 
4. Pavelescu Lucia, Constantinov Oana, Coșer Dana, Tincea Mirela - Dascălul – facilitator 

al învățării permanente – ADȘ primar, în cadrul proiectului POCU/74/6/18/106737 cu 
titlul ,,Deschidem școala, deschidem viitorul! 

5. Mihai Simona - Ziua dascălului transilvănean (19-20 octombrie 2019); Smartphone în 
predare (13 februarie 2020) - Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache 
Mediaș 

6. FILIP Melania și COSTEA Gabriela curs "Egalitate de gen și antreprenoriat în școală" -
CCD Mureș, 15 credite 

7. Filip Melania, curs adeverinta 12 ore,  formare on line CCD Bv, "Cum mutăm școala 
acasă"; curs acreditat CCD Bv, demarat în luna decembrie 2019, nefinalizat din cauza 
pandemiei, " Educația incluzivă" 

8. Miron Roxana - cursul CRED - curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - 
formare nivel II - învățământ primar ( 120 ore) 

9. Vrabete Anda Roberta - Cursul de formare profesională continuă  " Prevenirea 
consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală " (42 de ore), 
organizat de Asociația Catharsis in perioada 10.01--27.01.2020 și licența  în 
specializarea Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Germană 

10. Georgescu Diana - Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise/Împreună 
online, curs desfășurat în 6 august și organizat de Universitatea Politehnica din 
Timișoara. 

11. Brașoveanu Ildiko - Studii Postuniversitare de Conversie Profesională, Specializarea: 
Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Universitatea Tehnică de Construcții, 
București 
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12.       Gâlmeanu Mihai – Managementul stresului în context educational, Asociația 
Educațională Zece Plus- 15 credite 

13.       Popa-Alexandru Anca - Managementul stresului în context educational, Asociația 
Educațională Zece Plus- 15 credite 

14.        Marinescu Virginia - Cursuri online la Open Classroom pe Learndigitalwithgoogle.com, 
"Vorbitul in public" , Comunică-ți  ideile prin povești si design 

15. Frandeș Adriana - Cursul on line “ O rețetă de lucru la distanță cu copiii”, organizat de 

Olimp Net 

16. Mirela Maloș – Profesor online – Digital Nation 
 
2.2.3.2. Obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane, cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii 
şi în Planul Managerial: 

1. analiza şi dezbaterea programelor  noi clasa a V- a,a VI- a, clasele a IX-a , a X- a - profil 
tehnic; 

2. discutarea documentelor de planificare şi proiectare a materiei; 
3. realizarea de interasistenţe cu precădere la cadrele didactice debutante; 
4. verificarea planificărilor calendaristice şi supervizarea de către directori; 
5. înscrierea cadrelor la cursuri de perfecţionare şi formare continuă; 

2.2.3.3. Acţiuni organizate la nivelul instituţiei de către 
responsabilii cu dezvoltare profesională: 

-Mobilizarea colegilor la acţiuni, cursuri de perfecţionare şi formare continuă; 
-Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice judeţene, interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale (cooptarea colegilor). 

 
2.2.3.4. Situaţia studiilor postuniversitare /masterate/ 
doctorate an şcolar 2019-2020 

 

Nr. crt. STUDII POSTUNIVERSITARE/ MASTERATE NUMĂR CADRE DIDACTICE 

1 DOCTORATE 4 

2 MASTER  MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 2 

3 INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE 3 

4 INFORMATICĂ APLICATĂ 6 

5 LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 3 

 
2.2.3.5. Situaţia cadrelor didactice care sunt  formator 
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Nr.crt. Domeniul pentru care este formator Număr persoane implicate 

1 Electrotehnică  2 

2 Mecanică 7 

3 Construcții și instalații 4 

4 Fizică 1 

5 Chimie 1 

6 Limba şi literatura română, limbi moderne 2 

7 ITAC 1 

8 Matematică 4 

2.2.3.6. Situaţia cadrelor didactice mentori – după concursul ISJ Braşov : 

 1 mentor Geografie; 

 1 mentor Socio-umane; 

 1 mentor Domeniul electric; 

 1 mentor Domeniul mecanic; 

 2 mentori Construcţii şi lucrări publice. 
2.2.3.7. Profesorii metodişti în anul şcolar  2019-2020 
Profesorii metodişti din şcoala noastră declaraţi admiși în urma concursului pentru obţinerea 
funcţiei de metodist: 

 1 profesor  Disciplina fizică; 

 1 profesor  Domeniul  mecanică; 

 1 profesor  Domeniul construcţii. 
2.2.3.8. Manageri de proiect  
 - 11 profesori 
2.2.3.9. Expert achiziţii publice - 2 profesori 
2.2.3.10. Expert ARACIP 
 - prof. Costea Gabriela 
 - prof. Melania Filip 

2.2.3.11. Domeniile principale de formare a cadrelor didactice 
2019-2020 

Formarea cadrelor didactice în anul 2019-2020 au vizat în principal necesitatea dobândirii de noi 
competenţe adaptate sistemului educaţional modern, crearea de comunităţi profesionale  
organizate prin suporturi online, perfecţionarea managerială, manageriatul parteneriatului cu 
părinţii etc.  
Lista cursanţilor ,numărul de ore, credite şi furnizorul de formare este anexat. 
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În anul şcolar 2019-2020, participarea la cursurile de formare şi perfecţionare este descrisă în 
tabelul de mai jos: 
 

Număr total de participanţi 

% din totalul 

cadrelor 

didactice 

Număr de ore Număr  mediu 

de ore/cadru 

didactice 

Număr de 

credite 

cumulate 

Cursuri de formare 20 31,12 357 17,18 150 

Grade didactice 2 3,12   270 

Studii masterat 2 3,12   180 

TOTAL ORE/CREDITE 37,36 357  600 

 

1. II.2.4. Resurse materiale 2019-2020 
Toate spaţiile destinate activităţilor şcolare au autorizaţie sanitară de funcţionare şi autorizaţie de 
funcţionare din puncte de vedere SSM/PSI. 

În momentul de faţă spaţiile se prezintă astfel: 

Cabinete Laboratoare Ateliere Săli de clasă 
Alte spații destinate procesului 

educaţional 

2 cabinete de mecanică 1 laborator 

electronică 

4 ateliere de 

mecanică 

23 sală de mese/ clasa pregătitoare 

1 cabinet mecatronică 1 laborator 

chimie 

1 atelier 

electric  dormitor / clasa pregătitoare 

1 cabinet desen tehnic 1 laborator 

fizică 

1 atelier 

instalații  sală de sport 

1 cabinet electrotehnică 2 laboratoare 

TIC / CAD 

1 atelier 

construcții  Cantină 

1 cabinet electronică 

   

Centru de Documentare şi Informare 

dotat cu mijloace de învăţământ (2 

săli)  

1 cabinet protecția 

mediului 1 laborator    
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1  cabinet construcții și 

lucrări publice     

1 cabinet lb. română     

1 cabinet media și foto 1 laborator 

media    

1 cabinet biologie     

1 cabinet chimie     

1 cabinet istorie     

1 cabinet geografie     

4 cabinete lb. moderne     

1 cabinet consiliere 

psihologică     

 

- Alte spaţii 

1. Birouri - 7 săli – dotate cu calculatoare, multifuncţionale, telefon/fax; 
2. Sală profesorală – 2 săli; 
3. Arhivă – 2 săli; 
4. Depozit manuale - 1 sală; 
5. Sediu comisie proiecte – 1 sală – dotată cu calculator şi imprimantă; 
6. Cabinet medical – 1 sală; 
7. Sală CEAC. 

 

2.2.5. Consilierea  şi  orientarea profesională oferită  elevilor 2019-2020 

În anul şcolar 2019-2020 activitatea psihologului şcolar a constat în consiliere la clasă, cuprinzând 

29 de activitaţi şi un număr de 429 de beneficiari, după cum urmează : 

Sem I 

Consiliere de 

grup 

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 
Tematica abordată 
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 la clasă 8 120 Creşterea performanţei şcolare 

2 50 Rezolvarea conflictelor 

2 50 Combaterea violenţei în şcoală 

Sem II 

Consiliere de 

grup 

 la clasă și 

online 

Număr 

total activităţi 

Număr total 

beneficiari 
Tematica abordată 

8 120 Creşterea performanţei şcolare 

2 50 Rezolvarea conflictelor 

2 50 Combaterea violenţei în şcoală 

 

 

ACŢIUNEA  GRUPUL ŢINTĂ SCOP 

Orientarea în carieră Clasele a VIII-a şi a XII-a Performanţa şcolară 

Rezolvarea conflictelor Clasele a IX-a –a XII-a Combaterea violenţei în şcoală 

Participarea la programele de 

formare dezvoltate de agenţii 

economici 

Clasele a IX-a –a XII-a Intâlniri de informare cu 

agenţii economici 

Situaţii de risc la adolescenţă Clasele a IX-a –a XII-a Combaterea absenteismului 

Alegerea traseului educaţional Clasele a IX-a –a XII-a Orientare şcolară şi consiliere 

vocaţională 

Siguranţa pe reţelele de 

socializare 

Clasele a IX-a –a XII-a Efectele reţelelor de 

socializare 

Sursa Cabinetul de consiliere psihologică 
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II.2.6. Predarea şi învăţarea – principiul 5 al calităţii -2019-2020 

 Situaţia lecţiilor asistate: 

Perioada Total lectii 

asistate/deschise* 

Nr. observatori Nr. Profesori 

observaţi 

12.09.2019 – 03.02.2020 21 4 21 

13.02.2020-19.05.2020 4 2 4 

 

8. Concluziile în urma activităţilor de observare a lecţiilor sunt prezentate în tabel  

 

Puncte tari 

Aspecte care 

trebuie 

îmbunătăţite 

Acţiuni propuse 
Surse ale 

dovezilor 

 Activitate subordonată 

planificărilor şi proiectelor 

unităţilor de învăţare 
 

 Cadrele didactice au 

parcurs stagii de formare 

şi perfecţionare şi 

apelează curent la metode 

de învăţare centrată pe 

elev; 

 Familiarizarea 

profesorilor cu aspectele 

urmărite prin observarea 

lecţiilor; 

 Completarea dosarelor 

de catedră cu un număr 

mare de documente şi 

materiale specifice; 

 Preocupările cadrelor 

didactice pentru 

elaborarea documentelor 

şi actualizarea 

cunoştinţelor în 

 Utilizarea 

eficientă a 

laboratoarelor  și 

a cabinetelor de 

specialitate; 
 

 Insistarea pe 

explicarea 

termenilor de 

specialitate; 

 Completarea 

dotării tehnice cu 

aparatură 

modernă a 

laboratoarelor şi 

cabinetelor; 

 Încurajarea 

autoevaluării; 

 Organizarea 

activităţilor 

practice pentru a 

valorifica 

abilităţile fiecărui 

 Insistarea pe 

munca 

individuală, pe 

grupe, perechi şi 

ateliere de lucru a 

elevilor; 

 Desfăşurarea 

activităţilor şi în 

afara sălii de 

clasă:  muzee, 

CDI, etc; 

 Achiziţionarea 

aparaturii 

multimedia; 

 Dotarea 

laboratoarelor cu 

materiale 

didactice 

corespunzătoare 

specializării în 

vederea atingerii 

competenţelor 

vizate; 

 Programe 

şcolare, 

planificări 

anuale şi 

semestriale, 

proiectarea 

activităţilor de 

învăţare; 

 Proiectele de 

lecţie; 

 Planurile de 

îmbunătăţire şi 

analiza SWOT 

pe catedre; 

 Fişele de 

observare a 

lecţiilor; 

 Orarul şcolii 

şi planificările 

activităţilor 

practice în 

atelierele şcoală 

şi agenţii 
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conformitate cu 

tehnologiile noi aplicate; 

 Accentul pe aplicaţii 

practice individuale sau de 

grup în cadrul pregătirii 

practice; 

 Frecvenţă bună la orele 

de practică desfăşurate la 

agentul economic drept 

care elevii au un limbaj de 

specialitate format şi 

realizează conexiuni 

logice; 

 Procesul de predare-

învăţare are un caracter 

activ centrat pe elev, 

diferenţiat după stilul de 

învăţare al elevilor şi tipul 

de inteligenţă al acestora; 

 Evaluarea se realizează 

prin metode clasice, dar şi 

alternative; 

 Cadre calificate  la 

cultura generală şi la 

discipline tehnice. 

elev. 
 

 Îmbunătăţirea 

prezenței elevilor 

la orele de 

meditaţii şi 

consultaţii oferite 

de profesori; 

 Utilizarea a cât 

mai multe şi 

variate metode de 

predare învăţare 

evaluare. 
 
 

economici; 

 Tabelele 

cuprinzând 

stilurile de 

învăţare ale 

elevilor din 

fiecare clasă; 

 Fişe de lucru, 

fişe de evaluare 

şi autoevaluare; 

 Caietul 

dirigintelui; 

 Documentele 

comisiilor pe 

discipline şi 

comisia 

diriginţilor. 
 

Sursa rapoartele de autoevaluare ale CEAC 

2.2.7. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară şi educativă în anul şcolar 2019- 2020 
Obiectivele proiectelor educative: 

-promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului; 
-dezvoltarea personală a elevului; 
-lucrul in echipă; 
-adaptarea la schimbările sociale; 
-integrarea în societate. 

Grupuri țintă: 
-elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional  

Strategia proiectelor educative a fost concepută prin clarificarea următoarelor componente: Ce 
vreau?,  Cu cine?,  Cu ce mijloace?, Cum?, Cu ce eficiență? 

 
Cine? 

- cadrele didactice; 
- cadrele medicale; 
- psihologi; - reprezentanți ai asociațiilor guvernamentale și nonguvernamentale; 
- companii private;  
- mass-media. 
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Cum? 
- formarea cadrelor didactice pentru instruirea elevilor în cadrul orelor de curs și de 
dirigenție (“Sănătate mentală și emoțională”,” Consiliere și Orientare profesională”, 
“Trafic de ființe umane”,” Drogurile licite și ilicite”- cursuri derulate în colaborarea 
cu Casa Corpului Didactic); 
- promovarea educației în cadrul activităților extracurriculare și extrașcolare. 

Când? 
-formarea profesorilor conform activităţii CCD; 
-pilotarea proiectelor educative; 

Pentru ca numărul de elevi care receptează informația să fie cât mai mare, am abordat 
următoarele strategii: 

1. identificarea unor teme obligatorii legate de sănătate în cadrul disciplinelor obligatorii 
astfel că în cadrul orelor de biologie, fizică, chimie, psihologie, o oră a fost dedicată 
prezentării fenomenelor legate de sănătate, consumul de droguri, educație sexuală, 
care se leagă de specificul disciplinei; în cadrul orelor de dirigenție au fost reluate toate 
aceste teme unificând și completând informația oferită de profesorii de specialitate; 

2. utilizarea metodei peer-education (educatța între egali) în sensul că această campanie 
a fost susținută de către studenți-elevi liceeni sau elevi liceeni-elevi de gimnaziu. 

1. Concluzii: 
Transpunerea în practică a programelor educative a pornit de la premisa că numai din partea unor 
copii sănătoși se poate aștepta un randament școlar optim și a condus în anul școlar trecut o bună 
inserție profesională și o bună integrare socială a tinerilor noștri absolvenți (Mediul extern). 
Orientarea procesului decizional și creșterea responsabilității tinerilor aflați la vârsta formării 
personalității (Mediul intern).  
Asigurarea unei populații școlare educate pentru un mod de viață sănătos. 
Realizarea indirectă a educației adulților. 
Pregătirea elevilor de a deveni părinți. 
Micșorarea numărului de delincvenți. 
În ceea ce privește consumul de droguri, deși am încercat limitarea consumului de droguri licite, 
suntem conștienți de faptul că eliminarea completă a consumului este un deziderat încă imposibil 
de realizat, de aceea este necesară legătura permanentă între cadrele didactice și familiile elevilor 
mai ales în cazul potențialilor consumatori sau al celor cu risc ridicat de consum Am constatat că 
este nevoie nu numai de informarea tinerilor, ci și a populației în general. 
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Implementarea de proiecte la nivel local, regional, naţional şi  internaţional, 2016-2020 

 

 

Nr. crt. 

Nivelul de 

implementar

e 

Denumirea 

proiectului 

Perioada de 

derulare 

Obiective Grup ţintă 

1. Internațional Simpozionul  

Internaţional: 

EDUCAŢIA 

MATEMATICĂ ÎN  

CONTEXTUL 

EUROPEAN ACTUAL - 

ediţia a VII-a, 

Se organizează anual. 

2015, 2016 Cunoaşterea locului 

matematicii în societate 

şi a rolului formator 

decisiv al şcolii. 

Promovarea  metodelor 

moderne de predare - 

învăţare şi evaluare în 

educarea matematică a 

elevilor. 

Motivarea profesorilor 

de matematică pentru o 

pregătire ştiinţifică şi 

didactică de calitate. 

Profesori de la 

gimnaziu, liceu, 

doctoranzi ai 

facultății de 

matematică, elevi de 

gimnaziu și liceu 

2. Internațional Implementarea 

proiectului 2016-1-

RO01-KA102-023600 

ERASMUS „Practical 

Training Abroad-The 

First Step to a 

European Labour 

Marker for VET 

Learners”, 

Mai - iunie 2017 Proiectul a avut drept 

scop derularea unui 

stagiu de 12 zile de   

pregătire practică pentru 

30 de elevi ai Colegiului 

Tehnic Mircea Cristea 

(10 elevi-tehnician 

desenator arhitectură și 

design, 20 elevi-

tehnician mecatronist și 

tehnician în 

automatizări). 

 

A fost organizat în 

parteneriat cu 

organizația Cultura et 

Dintorni-Martina 

Franca-Italia. 

Finanțarea prin 

programul Erasmus + 
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3. Regional 

(Braşov, Sibiu, 

Mureş) 

Proiect Calea Verde noiembrie -  

decembrie  2016 

Reducerea vulnerabilităţii 

umane şi a ecosistemului 

la schimbările climatice şi 

elaborarea unui set de 

bune practici privind 

adaptarea la schimbările 

climatice. 

Conștientizarea 

necesității măsurilor de 

adaptare la efectele 

schimbărilor climatice. 

Elevi din 

învăţământul 

gimnazial și  liceal 

4. Județean ZOOM Brașov-

concurs de fotografie 

Septembrie – 

octombrie 2016 

1. dezvoltarea unor 

aptitudini speciale de 

comunicare și exprimare 

artistică ale elevilor 

braşoveni; 

2.  influenţarea 

atitudinilor și 

comportamentelor care 

vizează componenta 

etică a personalităţii 

elevilor și manifestarea 

acesteia față de 

moştenirea culturală și 

față de propriul spațiu 

public. 

Elevi  din 

învățământul 

gimnazial și județean 

din  școlile brașovene 

5. Judeţean Sesiunea de 

comunicări 

„Perspective 

didactice moderne în 

şcoala mileniului 

trei”, ediţia a VI-a 

Aprilie 2017 Promovarea strategiilor 

ce asigură creativitatea în 

şcoala românească. 

Activitate desfășurată 

anual. 

Elevi si profesori din 

școlile braşovene 
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6. Local Un cadou. Un milion 

de zâmbete Contract 

de colaborare cu 

Asociaţia SCUT 

Octombrie –

decembrie 2016 

Informarea elevilor 

privind proiectele 

derulate de către 

asociaţia SCUT; 

recrutarea de voluntari 

dintre elevii instituţiei 

care doresc să se implice 

în activităţile asociaţiei 

Elevi din 

învățământul primar, 

gimnazial și liceal 

7. Local Expoziție – concurs  

Omul de zăpadă  și 

Moș Crăciun din 

materiale reciclabile 

Decembrie 2016, 

2017 

Responsabilizarea 

adolescenților în ceea ce 

privește protejarea 

naturii 

Analizarea 

comportamentului 

elevilor și în afara orelor 

la clasă 

Elevi ai Colegiului 

Tehnic Mircea 

Cristea, Brașov 

8. Local Activități de 

orientare școlară 

organizate în 

partenerait cu  SC 

QUIN, SC Saint 

Gobain, 

Universitatea 

Transilvania, 

Facultatea de 

medicină veterinară, 

Cluj Napoca 

 

Noiembrie 2016, 

octombrie 2017, 

mai 2018 

Dezvoltarea abilităților 

practice la 

elevi/orientare 

profesională pentru o 

meserie. 

Elevi ai claselor a XI-a 

și a XII-a 

9. Județean Să ne cunoștem 

corpul în parteneriat 

cu asociația științifică 

a studenților 

mediciniști a 

studenților din 

Brașov 

Mai 2019 Informarea elevilor de 

clasa aXI-a și aXII-a 

privind sănătatea , 

cunoșterea corpului 

uman și dezvoltarea 

personal a elevului 

Elevi de clasa aXI-a și 

aXII-a 
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10. Județean Educație financiară- 

Fundația dreptul la 

educație 

Martie 2019 Luare deciziilor și 

exprimarea opiniilor, 

conectarea cunoștințelor 

din școală la realitatea 

economic, utilizarea 

informațiilor în procesul 

de învățare, 

interrelaționare în 

contexte variate, 

cunoșterea conceptelor 

și instrumentelor 

financiare de bază 

Elevi de clasa I și a 

XII-a 

11. Județean Parlamentul 

european și 

instituțiile sale- 

Asociația pentru voci 

democratice și 

justiție 

Mai 2019 Cunoșterea instituțiilor 

europene, importanța 

votului, drepturile și 

obligațiile cetățenilor cu 

drept de vot 

Elevi de clasa aXI-a și 

aXII-a 

12. Județean Prevenirea 

delicvenței juvenile și 

a victimizării 

minorilor- Centrul de 

prevenire și 

consiliere antidrog 

Februarie 2019 Informarea, educarea și 

conștientizarea elevilor 

privind prevenirea 

delicvenței juvenile și a 

victimizării minorilor 

Elevii clasei aXI-a E 

13. Județean Prevenirea 

delicvenței juvenile și 

a victimizării 

minorilor- Biroul de 

analiză și prevenire a 

criminalității și 

serviciul rutier 

Martie 2019 Informarea, educarea și 

conștientizarea elevilor 

privind prevenirea 

delicvenței juvenile și a 

victimizării minorilor 

Elevii claselor I- IV 

14. Local Biblioteca vie- 

Asocuația comunitară 

ACCES 

Martie 2019 Dezvoltarea de abilități 

sociale, civice și de viață 

ale elevilor, creșterea 

gradului de implicare 

civică a elevilor în rândul 

comunității 

250 de elevi de liceu 
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15. Local Educație pentru 

sănătate- Asociația 

tineri pentru tineri 

Martie 2019 Dezvoltarea de abilități 

de viață sănătoasă și 

adoptarea unui stil de 

viață sănătos 

Elevii claselor a IX-a 

16. local Spectacolul Mircea 

Cristea are talent cu 

Universitatea Spiru 

Haret Brașov 

Martie 2019 Dezvoltarea abilităților 

artistice ale elevilor, 

dezvoltarea capacității 

de organizare și 

coordonarea a 

evenimentelor 

Elevii școlii 
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 Capitolul III  Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

A. Curriculum 

 
-Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular corespunzător 
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, 
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri 
educaţionale);  
-Buna colaborare între învăţători, profesori și maiștri creează un climat de 
siguranță și responsabilitate ; 
-Există programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii pentru 
învățământul primar, gimanzial și vocațional;  
-Există programe de pregătire suplimentară pentru elevii din învățămâtul 
gimnazial și liceal care susțin examenele naţionale, olimpiade şi concursuri 
şcolare;  
-O tradiţie instructiv-educativă concretizată printr-o imagine foarte bună a şcolii 
atât în comunitate cât şi la nivel judeţean şi naţional;  
-existența învățământului profesional dual cu două companii ENGIE și 
ELECTRICA 
-Procesul de predare - învățare - evaluare este de calitate, lucru demonstrat prin 
rezultatele la examenele naționale care sunt apropiate de procentele la nivel 
județean și național, olimpiadele și concursurile școlare și în calificativele 
obținute de cadrele didactice la inspecțiile pentru acordarea gadelor didactice. 
-Scoala a fost centru de resurse în cadrul programului PHARE-TVET (dotare, 
curriculum, ghiduri, portofolii didactice, standarde de pregătire profesională). 

 
- Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale 
şi a metodelor active în demersul didactic;  
- Distribuirea inegală (conform calendarului național) a testărilor pe 
parcursul anului școlar, conduce la o suprasolicitare a elevilor din punct 
de vedere psihic.  
- Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice;  
- Lipsa unui nomenclator de calificări actualizat /armonizat cu piața 
muncii europene. 
- Numărul mare de clase, la nivel de municipiu, cu profil teoretic in 
defavoarea  învăţământului profesional. 
- Număr relativ mare de absențe la clasele de seral. 
-Lipsa logisticii pentru predare-învățare-evaluare online 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 
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-Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere la 
grade didactice;  
-Bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, Casa Corpului Didactic;  
-CDS/CDL oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi aprofundare în 
cunoaşterea diferitelor discipline;  
-Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri pentru cadre 
didactice.  

- Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de învăţământ;  
- Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din partea firmelor specializate;  
- Înființarea școlilor profesionale  cu o puternică  susținere din partea 
unor firme germane și franceze creează concurență școlii noastre 
profesionale. 
 

 B. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Echipa managerială este preocupată de dezvoltarea cadrelor didactice prin 
cursuri de formare continuă; 
- Personal didactic calificat 99%;  
- 81% cadre didactice titulare;  
- O bună participare la cursurile de perfecţionare şi formare continuă şi înscriere 
la grade didactice;  
- Media pe clasă este de 24,8 elevi;   
-Profesor phihopedagog și profesor itinerant pentru elevii cu CES 
- Centru de perfecționare pentru maiștri. 

- Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi navetiste;  
- Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate care sunt lăsaţi în grija bunicilor 
sau altor rude; 
- Elevi navetiști care depind în mare măsură de un program fix al curselor 
și trenurilor; 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINTĂRI 

-Oferte de cursuri de formare din partea CCD şi altor institutii, programe 
Erasmus+, POC;  
-Date statistice privind evoluția socio-economică a regiunii și a județului până în 
2025, puse la dispoziție de instituții specializate (PRAI și PLAI, INNS). 
 

- Scăderea motivaţiei şi a interesului cadrelor didactice pentru activităţile 
profesionale datorită salariilor mici;  
- Criza de timp a părinţilor datorită actualei situaţii economice reduce 
participarea unora dintre părinţi la viaţa şcolară;  
-Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;  
-O depreciere a statutului profesorului în societate. 

C. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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-Unitatea şcolară dispune de  autorizaţiile necesare pentru funcţionarea în 
condiţii bune; 
-Spații scolare disponibile pentru amenajare și reamenajare conform strategiei 
de dezvoltare; 
-Cabinete de specialitate și ateliere pentru instruire practică dotate cu mijloace 
didactice moderne prin programul PHARE TVET multianual, proiecte finanțate 
prin fonduri europene; 
-Laboratoare de informatică echipate cu două servere și  48 de calculatoare 
conectate în rețea și la internet, unul dotat prin programul PHARE TVET 
multianual; 
- 4 cabinete de limbi străine; 
- Valorificarea spațiilor de cazare existente în căminul școala; 
-Rețea  independentă de încălzire cu centrală termică proprie; 
- Racordarea școlii la rețeaua de alimentare cu apa și energie electrică a 
orașului; 
-Existenţa unui Centru de Documentare şi Informare, dotat cu aparatură 
modernă şi volum mare de cărţi; 
-Existenţa sistemului de supraveghere video ceea ce asigură creşterea siguranţei 
personalului unităţii. 

- Lipsa manualelor de specialitate/ instruire practică pentru ciclul 
superior al liceului; 
- Dotarea insuficientă a atelierelor de instruire practică, cu echipamente 
moderne, tehnologii inovative; 
-Mijloace de instruire insuficiente pentru unele specializări; 
-Disfuncţionalităţi în utilizarea eficientă a reţelei de calculatoare; 
-Deteriorarea izolației termice a sălii de sport, a acoperişului; 
-Lipsa logisticii pentru predare-învățare-evaluare online 
- Cheltuieli mari  pentru utilităţi ; 
- Deteriorarea subsolului  căminului de elevi; 
- Bursele acordate elevilor cu performanțe sunt în cuantum mic și nu 
determină motivarea elevilor pentru învățare.  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Descentralizarea şi autonomia instituţională;  
- Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;  
- Existența unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea obţinerii unor fonduri 
proprii;  
-Posibilitatea accesării de fonduri europene de către personalul didactic, prin 
proiecte cu finanţare externă.  
-Dotarea atelierelor școală de către companiile ENGIE și ELECTRICA. 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a 
echipamentelor existente;  
-Reducerea finanţării şcolii în ceea ce priveşte achiziţionarea de material 
didactic, consumabile, investiții în echipamente pentru instruirea 
practică, modernizarea laboratoarelor etc.  
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RELAŢII CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri; 
- Rezultate bune la concursurile școlare, fazele naţionale şi judeţene;  
- Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la 
nivelul comitetelor de părinţi pe clasă;  
- Preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor este activ şi implicat în 
activităţile ce se defăşoară la nivelul şcolii,  
- Buna colaborare între membrii echipei de management şi coordonatorul de 
programe educative şi extraşcolare;  
- Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în 
comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale;  
- O bună colaborare cu poliţia și poliţia comunitară;  
- Parteneriate educaţionale cu Clubul Copiilor, ONG-uri și Poliție, Biroul Antidrog 
care organizează acțiuni pentru elevi. 
- Participarea la 50 proiecte educative la nivel locat, regional și național;  
- Consilul elevilor activ şi implicat în problematica şcolii şi a comunităţii. 

- Implicare scăzută a elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare 
la nivel de şcoală şi comunitate; 
- Număr insuficient de activităţi educative şi extracurriculare la nivelul 
claselor pentru dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de 
deprinderi şi comportamente pentru integrarea în viaţa socială, pe piața 
forței de muncă. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINTĂRI 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 
(Primărie, Poliţie, Biserică) ; 
- Interesul unor şcoli pentru realizarea unor schimburi de experienţă;  
- Posibilitatea de a realiza proiecte educative, recunoscute la nivel naţional; 
- Posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin ziarul local, 
site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte publicaţii; 
- Interes crescut din partea agenților economici pentru formarea forței de 
muncă. 

-  Bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor  impiedică comunicarea 
eficientă cu profesorii din școală;  
- Consecinţele crizei economice continuă să se facă simţite din punct de 
vedere al finanţării/sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare 
din partea părinţilor, a agenţilor economici și a consiliului local. 
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III.1 CONCLUZII 
 

ELEMENTELE CRITICE STAREA DE FAPT 

Absenteismul la ore conduce la 
repetenție și abandon școlar în 
special la ciclul superior al 
liceului mai ales la clasele de 
seral și la școala profesională 

- Se constată o creștere a absenteismului la ore, chiar și la 
disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat;  
- Slaba participare la programul de meditații și consultații 
organizat în școală creează dificultăți în recuperarea 
materiilor pentru elevilor rămași în urmă la învățătură;   
- Pregătirea suplimentară a elevilor este un proces laborios, 
nu toți sunt capabili să promoveze examenul de 
bacalaureat dar pot să finalizeze studiile, să promoveze 
examenul de certificare a competențelor, crescând șansele 
de angajare în domeniu. 

Numărul mare de corigenți la 
nivel liceal  

-  Nivelul scăzut de pregătire al elevilor la început de ciclu 
școlar influențează pregătirea ulterioară; 
- Se constată un număr mic de activități privind 
conștientizarea părinților asupra importanței învățării. 

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

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

Necesitatea îmbunătățirii 
infrastructurii, mai ales la sala de 

- Se constată că anveloparea interioară a sălii de sport este 
insuficientă și necesită și o anvelopare exterioară pentru 
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sport a școlii realizarea corespunzătoare a orelor de sport; 
- Lipsa unei săli de sport adecvate creează o demotivare a 
elevului pentru mișcare și un stil de viață sănătos. 

Laboratoare și ateliere insuficient 
echipate pentru desfășurarea 
activităților teoretice și practice 

- Se constată lipsa unor dotări din cabinetele și 
laboratoarele pe specializări noi precum protecția mediului 
și producția media, dar și pentru cabinetele și atelierele 
existente uzate moral, ceea ce conduce la diminuarea 
interesului elevului pentru participarea la orele de instruire 
teoretică și practică. 



                                        Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” -  Brasov,  
                                                                                       Manager – Gabriela Florina COSTEA 

                                                      PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2020  
 

III.2. Strategii de dezvoltare 

 Puncte tari – S  Slăbiciuni – W  

Oportunităţi – O  

 

Strategii SO (MAX+MAX) 
1.  Accesarea  proiectelor Erasmus, POCU, pentru 

dezvoltarea competențelor profesorilor, a 
personalului didactic auxiliar și a elevilor. Proiecte 
POR pentru modernizarea bazei materiale a scolii. 

2. Acreditarea Colegiului Tehnic „ Mircea Cristea” 
pentru noi calificări/ specializări cerute pe piaţa 
forţei de muncă a judeţului (conform PLAI, PRAI)- 
Tehnician producţie film și televiziune. 

3.  Identificarea unor noi parteneri economici  pentru 
promovarea învățământului profesional și tehnic. 

4. Menţinerea parteneriatelor existente  cu Primăria, 
CL Brașov,  Agenți economici 

 

Strategii WO (MIN-MAX) 

1.  Reducerea cheltuielilor pe utilităţi prin reabilitarea 
centralei termice existente, amenajare teren de 
sport, reparaţii acoperişuri clădiri (alocarea banilor 
fiind din surse diferite : buget local pentru reparaţii,  
venituri proprii). 

2. Creșterea  interesului pentru școala profesională, 
calificări din domeniul tehnic  prin  elaborarea/ 
actualizarea  materialelor didactice  ce  pot fi 
utilizate în procesul didactic și  de către agenţii 
economici. 

3. Creşterea calităţii actului didactic  prin accesarea 
programelor de formare profesională (CCD, proiecte 
europene). 

4. Corelarea ofertei educaţionale a școlii cu oferta  pe 
termen mediu propusă la nivel de judeţ. 
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Ameninţări – T  

 

Strategii ST (MAX-MIN) 
1. Programe de reducere a  absenteismului la ore şi 

creşterea interesului pentru domeniul tehnic  al 
elevilor prin implicarea partenerilor economici  din 
zonă şi din UE în formarea competenţelor tehnice 
recunoscute și la nivel european  - programe de 
mobilităţi pentru elevi, profesori, obţinerea de 
certificate folosind sistemul ECVET, asigurarea 
consilierii şi orientării profesionale, competenţe 
specializate în domeniul IT  pentru profesori şi elevi.  

2.  Implementarea programelor remediale pentru 
pregătirea suplimentară e elevilor din clasele 
terminale şi a celor din clasa a XI-a și a XII-a în 
vederea susţinerii examenului național de 
bacalaureat. 

Strategii WT (MIN-MIN) 
1. Diversificarea metodelor de promovare a şcolii  

pentru atragerea elevilor în clasele cu specific tehnic 
(liceu şi şcoală profesională): acţiuni de parteneriat 
cu şcolile generale din reţea începând cu clasa a VII-a 
şi a VIII-a, acţiuni media pentru promovarea ofertei 
educaţionale. 

2.  Realizarea de activităţi şi acţiuni formale și 
nonformale pentru elevi, în vederea creşterii 
interesului pentru domeniul tehnic al elevilor. 

3. Actiuni de implicare a  familiei în procesul didactic şi 
de dezvoltare şcolară. 
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III.3. Rezumat 
Analiza efectuată ne-a permis stabilirea traseului dezvoltării școlii noastre până în anul 2020: 

1. Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ; 
2. Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 
3. Integrarea elevilor cu cerințe educaționale specifice; 
4. Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă; 
5. Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; 
6. Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern și extern; 
7. Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională; 
8. Îmbunătăţirea accesului la informare; 
9. Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesională a adulţilor; 
10. Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în 

special pentru ICE, programe de sprijin, învățare asistată pe calculator, educaţie la cerere); 
11. Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate; 
12. Orientarea şi consilierea privind cariera; 
13. Dezvoltarea domeniilor mecanic, automatizare,electric, arhitectură şi construcţii 

pentru nivel liceal şi postliceal; 
14. Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene; 
15. Identificarea cadrelor didactice cu disponibilitatea de lucru în echipe de elaborare a 

proiectelor şi programelor; 
16. Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional; 
17. Promovarea rezultatelor şi valorilor școlii; 
18. Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
19. Consilierea părinţilor; 
20. Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, 

laboratoare, informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, obţinerea resurselor din  venituri 
proprii); 

1. Reparaţii curente la clădiri, modernizarea bazei materiale  pentru asigurarea procesului 
educativ-instructiv. 
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Capitolul IV Planul operaţional, an școlar 2018 - 2019 

 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic Mircea Cristea cu nevoile de 

calificare 

Obiectiv 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

Tinta 1.1: Obţinerea informaţiilor actualizate privind nevoile de calificare 

Context: În condiţiile în care piaţa muncii este într-o continuă schimbare, se impune o analiza 
permanentă a evoluţiei calificărilor. Școala este interesată să fie la curent cu nevoile pieţei muncii, 
pentru a fi pregătită să răspundă nevoilor de formare ale agenților economici atât prin liceu, cât și 
prin școala profesională. 
În prezent, în şcoală există mijloace de cuantificare a urmăririi inserţiei absolvenţilor, dar este 
necesară dezvoltarea unui sistem de actualizare a datelor privind evoluţia pieţei muncii, în 
colaborare cu AJOFM şi agenţii economici din zonă. Pentru a-şi îndeplini misiunea, şcoala trebuie să 
fie capabilă în orice moment să răspundă fluctuaţiilor pieţei. 
Analiza efectuată în PLAI pentru 2014-2021 evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru 
calificări/specializări în domeniul mecanic , construcţii, instalaţii şi lucrări publice, electric, activităţi 
media. 
Dezvoltarea unor noi calificări  ce vin în întampinarea cerinţelor pieţei muncii 

Acţiuni 
Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabil Parteneri 

1. Investigarea nevoilor pe piaţa 
muncii pentru fundamentarea şi 

întocmirea  proiectului planului de 
şcolarizare pentru 2020-2021 

 
Colectarea de 
date privind 
cererea de 
forţă de muncă 
pe plan local 
 

 
februarie 
2021 
 

Comisia 
pentru 
inserţie 
profesională 
Responsabil 
arie 
curriculară 
tehnologii 
Comisia 
pentru 
inserţie 
profesională 

Partenerii 
economici 
şi sociali 
AJOFM, 
CLDPS, 

ISJ,INSSE 

Raport cu 
informaţii 
actualizate 
privind evoluţia 
pieţei muncii 

februarie 
2021 
 

Director, 
Director adj, 
Responsabil 
arie 
curriculară 
tehnologii 
Comisia 
pentru 
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inserţie 
profesională 

2. Aplicarea de chestionare în 
rândul agenţilor economici 
/parteneri practică 
 

Chestionare 
pentru agenţi 
economici 
semestrial 
Raport privind 
concluziile 
aplicării 
chestionarelor 

sem I – ian-
februarie 
2021 
sem II – 
iunie-iulie 
2021 
 

Directori, 
Responsabil 
comisie 
Inserţie 
profesională, 
Instructori 
practică 

Agenţii 
economici 

3. Investigarea opţiunilor elevilor 
din clasa a X-a pentru continuarea 
studiilor în ciclul superior sau 
stagii de practică, în vederea 
proiectării planului de şcolarizare 
pentru anul  2018-2019 

 
 
Tabele opţiuni 
pe clase 
 

 
martie 2021 
 
 
 

Director, 
Diriginţii 
claselor a X-a  
 

Elevi, 
părinţi, 
agenţii 

economici 
parteneri 

4. Monitorizarea intenţiei de 
parcurs profesional a viitorilor 

absolvenţi –clasele a XII-a, a XIII-a, 
şcoala postliceală din anul şcolar 

curent 
 

Aplicarea unui 
chestionar 
privind intenţia 
de parcurs 
profesional 
 

decembrie  
2020 

Comisie de 
inserţie 
profesională 
Comisie CEAC, 
Diriginţii 
claselor a XII-
a, a XIII-a, 
postliceal, 
secretariat 

Elevi 
Statistică 
centralizată a 
chestionarelor 
 

ianuarie 
2021 

Comisie de 
inserţie 
profesională 
Comisie CEAC, 
Diriginţii 
claselor a XII-
a, a XIII-a,  
postliceal, 
secretariat 

5. Monitorizarea inserţiei 
profesionale a absolvenţilor  

Aplicarea unui 
chestionar 
privind 
parcursul 
profesional la 
finele anului 
şcolar 
 

mai-iunie 
2021 

Comisie de 
inserţie 
profesională 
Comisie CEAC, 
Diriginţii 
claselor a XII-
a, a XIII-a,  
postliceal, 
secretariat 
 

Elevi 

Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile de calificare 
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Tinta 1.2.1: Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare din zonă (pe domenii de pregătire şi 

calificări) pe termen mediu 

Context: 

Studii de specialitate au arătat că populaţia şcolară, în general, şi cea din învăţământul profesional 

şi tehnic, în special, înregistrează încă un proces de diminuare pentru următorii ani. În acelaşi timp, 

s-a constat o fluctuaţie a calificărilor de la un an la altul, datorate în special crizei economice. Pe de 

altă parte, sistemul concurenţial al ofertei educaţionale este o permanenţă, de care şcoala tine 

cont. 

Acţiuni 
Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabil Parteneri 

1. Actualizarea periodică a PAS-
ului conform PRAI şi PLAI, privind 

nevoile de calificare 
 

PAS actualizat 
PAS revizuit 
2016-2021 

Septembrie 
2020 
martie 2021 

Echipa de 
elaborare şi 
revizuire PAS 
Directori 

 

Consorţiul 
Regional-

ADR Centru 
CLDPS 

ISJ Braşov 

2. Proiectarea anuală a notei de 
fundamentare pentru planul de 

şcolarizare în concordanţă cu 
recomandările din PLAI şi PRAI și 
nevoile de calificare ale agenților 

economici din zonă 

 
 

Plan de 
şcolarizare 

avizat de ISJ 
 

 
 

februarie 
2021 

 

 
Director 
Consiliul de 
Administraţie 

 

 
ISJ Braşov 

CLDPS 
ANOFM 
Brasov, 
Agenţii 

economici 

Tinta 1.2.2: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la 

nevoile economiei în schimbare 

Context : 
Dinamica situaţiei economice impune un nivel sporit de calificare adaptat tehnologiilor de vârf şi, 
de asemenea, formarea unor competenţe noi, specifice economiei de piaţă. Şcoala este preocupată 
de asigurarea unui nivel ridicat de calificare care să le permită formabililor adaptarea rapidă la 
exigenţele economiei în schimbare şi ale angajatorilor. De asemenea, este necesară adaptarea 
școlii la nevoile de calificare de pe piața muncii locale pentru nivelul 2 de calificare. 

Acţiuni 
Rezultate 

aşteptate 
Termen Responsabil Parteneri 

1. Aplicarea riguroasă a 
standardelor de pregătire 

profesională şi a standardelor 
ARACIP 

Fişă de 
monitorizare 

pentru fiecare 
cadru didactic 

/ de 2 ori pe an 

conform 
graficului de 
monitorizare 

Conducerea 
școlii 
Comisia CEAC 
Cadre 
didactice 

Observatorii 
de calitate 
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Cadre 
didactice de 
specialitate 

2.Adaptarea curriculumului în 
dezvoltare locală (Stagii de 

pregătire practică pentru clasele a 
IX-a şi a X-a) la cerinţelor specifice 

ale angajatorilor şi comunităţii 
locale 

CDL avizat de 
ISJ 

septembrie 
2020 

 
 

Conducerea 
şcolii 
Comisia 
pentru 
curriculum 
Responsabilii 
ariilor 
curriculare 

 
Agenţi 

economici 
parteneri 

Părinţi 
Diriginţi 

3. Stabilirea CDŞ pentru anul şcolar 
2021-2022 pe baza opţiunilor 

elevilor şi părinţilor 

 
CDŞ-uri pentru 
clasele  I-IV, VI-

VIII, a  XII-a - 
vocaţional 

Mai 2021 
 

Conducerea 
şcolii 
Comisia pt. 
curriculum 
Diriginți 

Conducerea 
şcolii, 

părinţi, 
elevi 

 
4. Colaborarea interdisciplinară 

între ariile curriculare participarea 
la simpozioane, proiecte 

educaţionale 

 
Competenţe 

specifice 
economiei de 

piaţă 

permanent 

Responsabilii 
ariilor 
curriculare 
CEAC 

Agenți 
economici 

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

Prioritatea 2 : Asigurarea calităţii formării oferite de şcoală 

Obiectiv 2. 1: Aplicarea principiilor de asigurarea calităţii 

Tinta 2. 1.1: Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi - părinţi-comunitate locală) 

faţă de activitatea desfăşurată de şcoală  

Context: 

Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie implică aplicarea şi implementarea procedurilor de 

asigurare a calităţii în întreaga activitate a unităţii şcolare 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen  Responsabil Parteneri 

1. Întocmirea şi 
diseminarea rapoartelor 
de autoevaluare internă 
a calităţii pentru anul 
şcolar 2018-2019 

Validarea RAEI 
Postarea Raportului 
în formă 
electronică 

octombrie 
2020 
noiembrie 
2020 
 

Director 
Membri  CA  
Responsabil 
CEAC 

ARACIP 
CNDIPT 
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2. Proiectarea planului 
de îmbunătăţire a 
calităţii 

Plan de 
îmbunătăţire 
 

octombrie 
2020 
 

Responsabil 
CEAC,Director 

 

3. Elaborarea planului 
operaţional al CEAC  
 

Programul de 
activităţi CEAC 
 

noiembrie 
2020 
 

Comisia pentru 
evaluarea și  
asigurarea 
calităţii (CEAC) 

Conducerea 
şcolii 

 

Întocmirea fişei de 
observare a lecţiilor 

octombrie 
2020 

Responsabil 
CEAC,Director 

Cadre 
didactice 

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

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

octombrie  
2020 
 
 
 

 Comisia CEAC 
 
 
 
Responsabil 
CEAC 

Conducerea 
şcolii 

Responsabili 
comisii 

metodice 
 

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

Rapoarte 
intermediare 
 
 
Întâlniri semestriale 
cu reprezentanţii 
elevilor-
diseminarea 
informaţiilor 

conform 
graficului 
asistenţelor 
 
septembrie 
2020 
iunie 2021 
 

 Conducerea 
şcolii 

Responsabili 
comisii 

metodice 
Consilier 
educativ 
Consiliul 
elevilor 

6.Consultarea şi 
informarea Consiliului 
Elevilor  al Colegiului 
Tehnic Mircea Cristea 
privind aplicarea 
principiilor calităţii în 
şcoală 

Discuţii  
Chestionare 
aplicate şi 
interpretate 

semestrial  
 
 

CEAC 
Conducerea 
şcolii 
Consilier 
educativ 

Conducerea 
şcolii 

Diriginţi 
Învăţători 
CNDIPT, 
ARACIP 

 

7. Consultarea şi 
informarea părinţilor 
privind procesul 
educativ, rezultatele 
şcolare 

Lectorate  tematice 
cu părinţii / cel 
puţin câte unul pe 
semestru la nivel de 
fiecare clasă 
 
Aplicarea de 
chestionare 
părinţilor privind 
rezultatele şcolare, 
nivelul de 
satisfacţie 
Interpretarea 

semestrul I 
semestrul II 
 
 
 
 
 
 
februarie 
2021 
iulie 2021 
 

Diriginţii 
 
 
 
 
 

Agenţi 
economici 
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chestionarelor şi 
diseminarea 
acestora în CP, la 
şedinţele cu părinţii 
 
 

8. Identificarea nevoilor 
de formare a agenţilor 
economici 

Chestionare 
aplicate agenţilor 
economici după 
stagiile de practică 

septembrie 
2020 
iulie 2021 

Responsabil arie 
curriculară 
Tehnologii, 
catedra tehnică 
 
 

Agenți 
economici 

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

Ţinta 2.2. Creşterea competenţelor profesionale ale elevilor 

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

Acţiuni Rezultat aşteptate Termen  Responsabil Parteneri 

1. Derularea unui 

program unitar de 

pregătire suplimentară a 

elevilor din clasele 

terminale a VIII- a şi a 

XII-a/ a XIII-a, în vederea 

creșterii procentului de 

promovabilitate la 

examenele naționale; 

Participarea a 75% 

dintre elevii 

claselor terminale 

la pregătirea 

suplimentară 

conform graficului 

stabilit şi afişat; 

Participarea a 100% 

dintre elevii 

claselor terminale 

la simulările 

organizate în 

şcoală; 

permanent 

 

conform 

graficului pe 

discipline 

Director  

Director adjunct 

Responsabili arii 

curriculare  

Comisiile 

metodice 

 

Cadrele 

didactice care 

predau la 

clasele 

terminale 

2. Organizarea 

programelor şi 

activităţilor de pregătire 

pentru performanţă 

Antrenarea 

elevilor- cel puţin 5 

elevi/clasă- în 

activităţile de 

pregătire 

suplimentară 

 

permanent 

Director adjunct 

Comisia de 

organizare a 

concursurilor şi 

olimpiadelor 

Cadrele 

didactice 
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pentru Olimpiade şi 

concursuri şcolare; 

şcolare 

3. Organizarea unor 

evenimente de 

promovare, evidenţiere 

şi recompensare a 

elevilor şi a cadrelor 

didactice cu 

performanţe deosebite. 

Realizarea unei 

baze de date cu 

elevii cu 

performanţe 

deosebite şi a 

profesorilor care i-

au pregătit; 

iunie/iulie 

2021 

Director adjunct 

Comisia de 

organizare a 

concursurilor şi 

olimpiadelor 

şcolare 

Cadrele 

didactice 

Diriginţi  

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

autofinanţare. 

 

Prioritatea 3. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

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

educaţie 

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

Ţinta 3.1.2 Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere 

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

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil 
Parteneri 

1. Proiectarea și 
implementarea unui 

calendar pentru 
informarea elevilor 

privind perspectivele 
profesionale,de angajare 

oferite prin oferta 
educaţională a şcolii şi 

consilierea lor în carieră 

Programe de 
activităţi pentru 
clasele terminale 

calendar 
decembrie 
2020 
 

Consilier 
educativ 
Conducerea 
şcolii 
Responsabili 
arii curriculare 

Elevi, părinţi, 

profesori 

gimnaziu, 

agenţi 

economici 

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

martie 
2021 

Consilier 
educativ 
Conducerea 
şcolii 
Responsabili 
arii curriculare 

Elevi, părinţi, 

profesori 

gimnaziu, 

agenţi 

economici 

parteneri 

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

Chestionare de 
interese şi discuţii 
 

ianuarie-
aprilie 2021 

Conducerea 
şcolii 
Consilierii 
şcolii 

ISJ, şcoli 

generale; 

profesori 

3. Organizarea de 
evenimente cu 
implicarea partenerilor 
sociali pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale 
 

 
Târgul liceelor ,  
Ziua porţilor 
deschise 
 
 

permanent Comisia 
pentru 
promovarea 
imaginii şcolii 
Consilierii 
şcolii  
Consilier 
educativ 
Diriginţii  

CCD, ISJ, 

AJOFM; 

Conducerea 

şcolii 

 

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

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

 
permanent  

Consilier 
Educativ, 
psiholog,  
comisia de 
specialitate 

 

Agenţi 
economici 

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

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

permanent 
 
 
 

Responsabil 
aria 
curriculară 
tehnologii 

Conducerea 
şcolii 

Agenţi 

economici 

parteneri, 

Agenţi 

economici 

potenţiali 

parteneri 

Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile( hârtie xerox) din bugetul alocat unităţii. 
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Prioritatea 4: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 

Obiectiv 4.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

Tinta 4.1.1 Modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente de instruire conform 

standardelor de pregătire profesională 

Ţinta 4.1.2 Menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii şcolare 

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

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Monitorizarea stării de 
funcţionare a infrastructurii 
şcolii şi a utilizării eficiente a 
acesteia 

Reţea de 
calculatoare 
funcţională cu 
conexiune la 
Internet de înaltă 
viteză 

permanent 
 
 

Administratorul 
şcolii 

Conducerea 
şcolii 
Cadre 

didactice, 
CL, ISJ 
Brasov 

2. Optimizarea funcţionării 
reţelei de calculatoare a 
şcolii 

Număr de 
activități TIC, AEL 

iulie  2021 Administratorul 
reţelei, 
Profesori 

Conducerea 
şcolii, ISJ 
Brașov 
Agenți 

economici 

2. Două ateliere 

dotate de catre 

ENGIE și 

ELECTRICAcu 

echipamente  

pentru 

instruirea 

practică a 

elevilor de la 

învățământul 

profesional 

dual. 

Echipamentele 
din atelierele 
școală 

Noiembrie 
2020 

Companiile, 
Directorul, 
Administratorul 

Companiile 
ENGIE și 

ELECTRICA 

Resurse: Fonduri Consiliul Local, resurse extrabugetare. 
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Prioritatea 5. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane şi creşterea calităţii 

învățării 

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

Tinta 5.1.1: Participarea cadrelor didactice din şcoală la o formă de perfecţionare metodică sau 

de specialitate în anul şcolar 2018-2019 

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

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Monitorizarea activităţii de 
formare continuă a 
personalului şcolii în anul 
şcolar 2019-2020 

Baza de date a 
formării 
profesionale 
actualizată  
 

noiembrie 
2020 
 
 

Responsabil 
formare 
profesională 
 

Secretar şef 
Cadre 

didactice 
 

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

Procese verbale 
ale Comisiilor 
metodice 

noiembrie 
2020 
 

Responsabil 
formare 
profesională 
Responsabili 
comisii 
metodice 

Conducerea 
şcolii 
Cadre 

didactice 
 

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

Distribuire de 
materiale de 
prezentare 
 

permanent 
 

 Conducerea 
şcolii 
Responsabil 
arie 
curriculară 
tehnologii 
 

CCD Braşov 
ISJ Braşov 

Furnizori de 
formare 

 

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

Competenţe 
metodice şi de 
specialitate 
 

permanent 
 
 

Conducerea 
şcolii 

Agenţi 
economici 
parteneri 

Universitatea 
Transilvania 
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Tinta 5.1.2: Obţinerea unei noi specializări a cadrelor didactice prin participarea la cursurile de 
reconversie profesională 

Tinta 5.1.3: Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă finanţate prin 
Comisia Europeană 

1. Previzionarea evoluţiei 
planului de şcolarizare şi a 
încadrărilor cu personal 
didactic pentru identificarea 
disciplinelor cu deficit de 
personal 

Realizarea unui 
soft de tip 
scenariu din care 
să rezulte planuri  
previzionale de 
încadrare pe 
următorii 3 ani 

mai  2021 Conducerea 
şcolii 
Catedra de 
TIC 

Cadre 
didactice 

Secretar şef 

2. Participarea cadrelor 
didactice la cursurile de 
perfecţionare din  cadrul CCD 
Braşov,  programe naţionale 

Credite pentru 
cadrele didactice  

permanent 
 

Cadre 
didactice 

Conducerea 
şcolii 

Universitatea 
Transilvania 
CCD Braşov 

3. Aplicatii pentru proiecte 
Erasmus + : parteneriate 
strategice: dezvoltarea 
resurselor umane, realizare 
de materiale didactice 

O aplicație pentru  
parteneriat 
aprobată 

aprilie 
2021 

Comisia de 
proiecte 
Direcțiune, 
profesori 

AN , ISJ 
Brașov, Agenți 

economici 

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

 

Prioritatea 6: Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social 

Obiectiv 6.1: Extinderea parteneriatului existent și creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat 

pentru furnizarea de servicii de calitate 

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

Administraţie al şcolii 

Tinta 6.2: Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat existente şi atragerea de noi parteneri 

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

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Participarea reprezentanţilor 
agenţilor economici în Consiliul 
de Administraţie pentru 
domeniile de pregătire: 

Convenţii de 
colaborare 
Componenţa 
Consiliului de 

octombrie 
2018 
 
 

Conducerea 
şcolii 
 
 

Agenţi economici 
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mecanic, electric, protecţia 
mediului, media, electronică şi 
automatizări, 
construcţii/instalaţii 

Administraţie 
 

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

Comisii 
având 
membrii 
activi 
parteneri 
sociali 
 
 
Convenții și 
contracte de 
colaborare și 
parteneriat 
 

 
permanent 
 
 
 
permanent  

Conducerea 
şcolii 
Conducerea 
şcolii  
 
Conducerea 
școlii 
Comisia de 
proiecte 

ISJ 
Partenerii sociali 

 
 

AIMM, AJOFM, 
Camera de 

Comerț, Direcția 
pentru Protecția 

Copilului, Direcția 
Județeană pentru 

Protecția 
Consumatorului 

4. Identificarea de noi 
oportunităţi de finanţare prin 
Fonduri Structurale în 
parteneriat 

Depunerea 
unei noi 
cereri de 
finanţare 
 

termenele 
POCU 
Program 
Operaţional 
Capital 
Uman 

Conducerea 
şcolii, 
Comisia de 
proiecte 
 

Direcția 
Județeană pentru 

Protecția 
Consumatorului, 

Direcţia de 
Sănătate Publică, 

Inspectoratul 
Județean de 

Poliție, Asociaţii 
pentru educație, 

familie și 
sănătate. 

 
5. Implicarea părinţilor în 
elaborarea bugetului şi a CDȘ 
 

 
Buget 
adaptat 
nevoilor de 
formare, 
Curriculum 
conform 
nevoilor  
elevilor 

 
decembrie 
2018 
 
 
 

 
Consiliul de 
administrație 

 
Parteneri sociali 

(agenţi economici, 
ONG), ISJ, părinţi, 

cadre didactice 

Resurse: Fonduri extrabugetare, Fondul Social European, fonduri Consiliul Local. 
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Prioritatea 7: Asigurarea accesului la ÎPT şi creșterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectiv 7.1: Îmbunătăţirea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare cu scopul creşterii motivaţiei 

pentru învăţare, reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şi creşterea promovabilităţii la 

examenele finale 

Tinta 7.1.1: Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantajate 

Tinta 7.1.2: Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

Context:   

Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie pentru toţi elevii impune acţiuni concrete şi conjugate 

pentru facilitarea accesului la educaţie şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie a elevilor din 

zone rurale/ izolate, a minorităţilor etnice şi a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Acţiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 

1. Identificarea 

problemelor de acces la 

educaţie şi a soluţiilor 

impuse 

 

Baza de date 

specifică 

 

 

conform 

graficului 

stabilit 

 

Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE  
Responsabil 
Comisie CES 
Consilierul 
educativ  al şcolii 
 

ISJ 
Protecția 
Copilului 

Părinţii , Elevi, 
Cadre didactice 

2.  Analiza datelor-

cantitativ şi calitativ – 

rezultate din  analiza de 

nevoi 

Baza de date 

comparativă 

Analiza datelor 

rezultate 

conform 

graficului 

stabilit 

 

 
Comisia PAS 
Diriginţii 
 

Comisia CEAC 
Comisia pentru 

disciplină 
Consilierii şcolii 

2. 1.Identificarea 

problemelor generatoare 

de  eşec şcolar  

Plan de măsuri permanent Conducerea şcolii 
CA 

Autorităţi, 
instituţii 

specializate, 
ONG, părinţi 

 
 

2.2. Programe de sprijin 

pentru elevi (recuperare, 

pregătire) 

Program 
prelungit la 
ciclul primar 

 

 

conform 

graficului 

Consilierii şcolii 

Profesorii  

 

Autorităţi, 
instituţii 

specializate, 
ONG, părinţi 

 
Profesori 
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stabilit 

anual 

 

 
 

2.3. Colaborarea cu 
autorităţile, instituţii 

specializate şi ONG-uri 
pentru sprijin acordat 

elevilor cu risc de 
abandon timpuriu 

(din medii defavorizate şi 
familii monoparentale) 

 
Programe 

pentru examene 
de sfârşit de 

ciclu 
Asistenţă 

specializată  
consiliere şi 

sprijin 
 

 

permanent 

Consilierul 

educativ 

Profesorii  

 
 

Conducerea 
şcolii 

Parteneri sociali 
Palatul copiilor 

2.4. Iniţierea de activităţi 

extraşcolare cu 

implicarea elevilor cu risc 

de abandon şi a părinţilor 

acestora 

Reducerea 
abandonului în 
special pentru 
elevii din 
învăţământul 
obligatoriu 

 

permanent 

Conducerea scolii 
Comisia 
diriginţilor 
Profesorii  

Părinţi 
Diriginţii 

 

 

2.5. Monitorizarea lunară 

a absenţelor și a 

programelor remediale 

Reducerea 
abandonului în 
special pentru 
elevii din 
învăţământul 
obligatoriu 
Situaţii exacte 
ale elevilor aflaţi 
în pericol de 
abandon şcolar 

 

lunar 

Comisia 
diriginţilor, 
Comisia CEAC 
 

Părinţi 
Diriginţii 
Părinţii 

Resurse : fonduri MECTS, fonduri Consiliul Local 

Capitolul V Consultare, monitorizare, evaluare 2019-2020 

Precizări: 

Reactualizarea PRAI și PLAI, analiza ulterioară a mediului intern și extern și evaluarea 
performanțelor obținute au determinat orientări noi în dezvoltarea școlii. Prin urmare,  ne-am 
propus noi ținte și obiective, precizate în PAS-ul revizuit. 

Echipa de monitorizare a monitorizat implementarea acțiunilor, a evaluat efectul acestora 
și a raportat progresul înregistrat managerilor și Consiliului de administrație. 

Constatările și concluziile formulate au stat la baza reactualizării continue a PAS. 
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Echipa managerială și Consiliul de Administratie al școlii au analizat activitatea de 
implementare a Planului de Acțiune al Școlii și a stabilit noi direcții de dezvoltare a școlii pe termen 
mediu și lung. 

IV.1. Consultare 

 Etapa preliminară elaborării planului de acțiune a școlii (PAS) s-a concretizat prin următoarele 
acțiuni: 

1. Identificarea şi analizarea factorilor interesați, cu un anumit impact asupra școlii, ce 
pot fi și potentiali beneficiari ai produselor și serviciilor școlii; 

2. Consultări cu personalul școlii, cu părinții și cu partenerii sociali; 
3. Întâlniri cu membrii CLDPS, pentru analiza PLAI şi PRAI; 
4. Întâlniri cu școli din rețea și din județ; 
5. Participarea la activități de formare. 

IV.2. Monitorizare şi evaluare 

Întâlniri periodice ale responsabililor de acţiuni cu echipa de monitorizare și cu echipa de elaborare 
a Planului de Acțiune al Școlii. 
Stabilirea modalităţilor de comunicare, de lucru, de obiective urmărite. 
 

Prioritatea 
Obiectivul 

Specific 
Persoana 

responsabilă 

Modalitatea 
de 

monitorizare/ 
Evaluare 

Instrumente de evaluare Termen 

1. Corelarea 
ofertei 
educaţionale 
a Colegiului 
Tehnic Mircea 
Cristea cu 
nevoile de 
calificare din 
zonă 

Obiectiv 1.1: 
Identificarea 
nevoilor de 
calificare 

Conducerea 
şcolii 
 

Verificarea 
documentel
or (evidențe, 
chestionare, 
tabele 
opțiuni) care 
demonstreaz
ă gradul de 
realizare a 
activităților 
stabilite prin 
planul 
operațional 

1. evidențe cu 
absolvenți  

2. chestionare 
agenți 
economici 

3. tabele opțiuni 
elevi 

Sept.201
9 
Feb. 2020 

Obiectiv 1.2: 
Adaptarea 
ofertei de 
formare 
profesională 
iniţială la 
nevoile de 
calificare din 
zonă 

Conducerea 
şcolii 

Verificarea 
documentel
or şi a site-
ului şcolii 
(machetă 
inserție 
socio- 
profesională, 
chestionare 
agenți 
economici 

4. machetă 
inserție socio 
- 
profesională,  

5. număr 
chestionare 
agenți 
economici 

6. rapoarte de 
autoevaluare 
internă PAS 

Oct. 
2019– 
Dec. 
2020 
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etc.) care 
demonstreaz
ă gradul de 
realizare a 
activităților 
stabilite prin 
planul 
operațional 

7. raportul de 
monitorizare 
externă PAS 

8. notă de 
fundamentar
e plan de 
şcolarizare 
2016- 2017 

Obiectiv 1.3: 
Diversificare
a şi 
consolidarea 
serviciilor 
oferite de 
şcoală 

Conducerea 
şcolii  

Verificarea 
documentel
or 
(documente 
ARACIP, 
certificate de 
autorizare 
cursuri 
formare 
adulți, tabele 
cadre 
didactice) 
care 
demonstreaz
ă gradul de 
realizare a 
activităților 
stabilite prin 
planul 
operațional 

9. raport 
ARACIP 

10. tabel  
evidență 
cadre 
didactice 
implicate ca 
formatori / 
evaluatori 
cursuri 
formare 
adulți 

Oct. 2019 
– Sept. 
2020 

2. 
Asigurarea 
calității 
formării 
oferite de 
școală 

Obiectiv 2.1: 
Aplicarea 
principiilor 
de 
asigurarea 
calității 

Conducerea 
şcolii  
CEAC 
 

Analiza 
documentel
or CEAC, a 
modului în 
care s-a 
respectat 
procedura 
pentru 
stabilirea 
CDȘ –urilor şi 
CDL 

11. cataloage 
examene 
certificare  

12. cereri părinți 
şi elevi 
pentru CDS –
uri şi CDL –uri 

13. CDL –uri 
avizate de ISJ 
şi agenți 
economici 

Oct. 
2019– 
Iunie 
2020 

3. 
Prioritatea 
3. 
Dezvoltarea 
serviciilor 
de orientare 
şi consiliere 
 

Obiectiv 3.1 
: 
Îmbunătăţire
a inserţiei 
socio-
profesionale 
a 
absolvenţilor 

Conducerea 
şcolii  
 

Analiza 
activităților 
de orientare 
şi consiliere 
profesională 
desfăşurate 
la nivelul 
unității 

1. grafic 
activități 
pentru 
popularizarea 
ofertei 
educaționale 

2. tabele opțiuni 
elevi pentru 

mai-iunie 
2020 
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şi facilitarea 
accesului la 
educaţie 

 continuarea 
studiilor 

3. materialele 
de 
promovare a 
ofertei 
educaționale 

4. pliante 
universități 

5. vizitele de 
studiu 
consemnate 
la secretariat 

4. 
Reabilitarea 
și 
modernizar
ea 
infrastructu
rii școlii 

Obiectiv 4.1: 
Îmbunătăţire
a condiţiilor 
de învăţare 
 

Conducerea 
şcolii 
Administrat
or financiar 
Administrat
or de 
patrimoniu 

Analiza 
rapoartelor 
lunare 
referitoare la 
starea bazei 
materiale şi 
a execuției 
bugetare 
anuale 

6. planuri de 
măsuri 

7. rapoarte 
periodice 
privind gradul 
de 
funcționare a 
infrastructurii 
şcolare 

8. listă 
echipamente 
achiziționate 

Permane
nt 
conform 
graficului 
an şcolar 
2019-
2020 

5. Dezvoltarea 
competențelo
r profesionale 
ale resurselor 
umane şi 
cresterea 
calităţii 
învăţării 

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

Conducerea 
şcolii 

Analiza 
documentel
or 
referitoare la 
formarea 
profesională, 
a dosarelor 
personale 
ale cadrelor 
didactice şi a 
documentel
or comisiei 
pentru 
proiecte şi 
parteneriate 
Participarea 
la asistențe 
la lecții 

9. raportul 
privind 
formarea 
profesională 
2019 – 2020 

10. baza de date 
privind 
formarea 
profesională 

11. chestionarele 
aplicate 
cadrelor 
didactice 

12. evidențele 
participării 
cadrelor 
didactice la 
acțiuni de 
perfecționare  

13. fişele de 
observare a 

Oct. 
2019– 
Iunie 
2020 
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lecției/ 
comisie 
metodică 

14. graficul de 
asistențe la 
nivel de 
comisii 
metodice 

6. Dezvoltarea 
şi 
diversificarea 
parteneriatul
ui social 

Obiectiv 6.1: 
Extinderea 
parteneriatul
ui existent și 
creşterea 
eficienţei 
relaţiilor de 
parteneriat 
pentru 
furnizarea de 
servicii de 
calitate 

Conducerea 
şcolii 

Întocmirea şi 
analiza hărţii 
parteneriatul
ui 
Încheierea 
convenţiilor 
de 
colaborare 
Raportul de 
activitate al 
comisiei 
pentru 
proiecte/ 
parteneriate 
 

15. protocoale / 
parteneriate 

16. convenții 
practică elevi 

17. formulare de 
aplicații 
proiecte 

18. evidențe 
cursuri 
formare 
adulți 

Semestri
al 

7. Asigurarea 
accesului la 
ÎPT și 
cresterea 
gradului de 
cuprindere în 
educație 

Obiectiv 7.1: 
Facilitarea 
accesului la 
educație, 
prevenirea și 
reducerea 
abandonului 
școlar 

Conducerea 
şcolii 

Analiza 
gradului de 
cuprindere a 
absolvenţilor 
de clasa a 
VIII-a din 
mediul rural, 
a cazurilor 
de abandon 
şcolar şi a 
modului în 
care sunt 
integrați 
elevii din 
categorii 
dezavantajat
e 
 

19. chestionarele 
aplicate 
elevilor din 
mediul rural 

20. SC-urile 
semestriale 

21. evidențe elevi 
cu CES şi elevi 
rromi 

22. programele 
aplicate în 
cazul elevilor 
cu CES 

Semestri
al 
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Anexe 

 

Anexa 1 Analiza examenelor naţionale 

Bacalaureat sesiunea iulie 2019 

Bacalaureat 2018- sesiunea iulie 

total 
înscriși 

total 
promo-

vați 

total 
respin

și 

total 
candidați 

inscriși 
serie 

curentă 

total 
promova

ți serie 
curentă 

total 
respinși 

serie 
curentă 

total 
promovați 

serii 
anterioare 

total 
respinși 

serii 
anterioare 

total 
neprezen

tați 

eliminaț
i 

97 41 44 48 24 21 17 23 12 0 

Bacaluareat 2017 sesiunea iulie Promovabilitate 

Promovabilitate %7 Promovabilitate serie curentă %8 Rata de 
promovabili
tate pe țară 

% 

42,26 40,57 72,90 

Bacalaureat 2019 sesiunea iulie -distribuţia  pe medii 

 

                                                           
7
 Din totalul candidaţilor înscrişi 

8
 Din totalul candidaţilor înscrişi serie curentă 
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Bacalaureat 2019 sesiunea august 

Bacalaureat 2017 sesiunea septembrie 

Total 
înscriși 

total 
promovați 

Total 
respinși  

total 
candidați 
înscriși 
serie 
curentă 

total 
promovați 
serie 
curentă 

total 
respinși 
serie 
curentă 

total 
promovați 
serii 
anterioare 

total 
respinși 
serii 
anterioare 

total 
neprezentați  

eliminați 

73 14 43 35 6 27 8 16 16 0 

 
 
 
 

Bacaluareat 2018 sesiunea septembrie-Promovabilitate 

Rata promovare % Rata promovare serie 
curentă % 

Rata de promovabilitate pe țară % 

3% 

36% 

61% 

Distribuția mediilor la bacalaureat 2019 

Medii intre 8-8.99

Medii intre 7-7.99

Medii intre 6-6.99
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19,17 17,14  26,00 

 

 

 

Bacalaureat 2019 sesiunea august -distribuţia  pe medii 

 

 

 

Bacalaureat 2019 sesiunea iulie serie curentă - Promovabilitatea pe calificări 

Specializarea 

Teh. ecolog9 Teh. în  
automatiz. 

Teh. Mecatronist Teh.film și TV Arhitec. 

7 3 3 2 9 

29,17% 12,50% 12,50% 8,33% 37,50% 

 

Bacalaureat 2019 serie curentă - Promovabilitatea pe calificări 

Specializarea 

                                                           
9
 Pentru calcul s-au considerat toţi candidaţii înscrişi serie curentă 

65.85% 

31.71% 
2.44% 

note între 6-6,99

note între 7-7,99

note între 8-8,99

note între 9-9,99
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Teh. ecolog10 Teh. în  
automatiz. 

Teh. Mecatronist 
Teh. Film și 

TV  
Arhitec. 

12 3 4 2 9 

40,00% 10,00% 13,33% 6,67% 30,00% 

 

Anexa 2.  Evoluţia efectivelor de elevi   2015-2019 
 

Total, niveluri de învăţământ, sexe, medii de 
rezidenţă 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Total populaţie şcolară, din care: 
999 

 
908 

908 
 

987 

 

-pe sex 

Masculin 626 554 554 602  

Feminin 373 354 354 385 
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Anexa 3 Agenţii economici cu care Colegiul Tehnic „ Mircea Cristea” are 
încheiate convenţii cadru pentru stagiile de pregătire practică – an şcolar 
2019-2020 
 

Școală  profesională - 2018-2019 

Nr.crt. Calificarea  Denumirea agentului economic 

1 Electrician exploatare joasă tensiune ELECTRICA 

2 Instalator instalații tehnico-sanitare 

și de gaze 

ENGIE 

3 Operator la MUCN SC Ramoss Com SRL 

Liceu tehnologic - 2019-2020 

Nr.crt. Calificarea  Denumirea agentului economic 

1 Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 

Agenția de Protecția Mediului Brașov 

Asociația Română pentru Reciclare RoRec 

2 Tehnician producție film și 

televiziune 

Cinema One, RTT Brașov, Brașov TV 

3 Tehnician în automatizări SC QUIN Romania SRL 

4 Tehnician mecatronist SC QUIN Romania SRL 

5 Electrician exploatare joasă tensiune ELECTRICA 

6 Instalator instalații tehnico-sanitare 

și de gaze 

ENGIE 

Școală postliceală – 2019 – 2020 

Nr.crt. Calificarea Denumirea agentului economic 

1 Tehnician operator pe mașini 

comandă numerică 

SC Ramoss Com SRL 
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2 Tehnician măsurători și devize 

tehnice 

SC Recon SA 

SC RS Activ SA 

SC SUT-ICIM SA 

2018-2019 

Nr.crt. Calificarea  Denumirea agentului economic 

1 Instalator instalații tehnico-sanitare 

și de gaze 

SC LISSCOM SRL 

SC Metan Grup 

SC Kronstadt Energii Regenerabile SRL 

SC IPORO COM SRL 

SC AG Instal Montaj SRL 

SC  ANSTAV SRL 

2 

 

Operator la MUCN SC Ramoss Com SRL 

SC Plametco SRL 

SC QUIN 

2016-2017 

Nr.crt. Calificarea  Denumirea agentului economic 

 

1 

Dulgher tâmplar parchetar SC Desmen SRL 

SC Urban Invest SRL 

2 Instalator instalații tehnico-sanitare 

și de gaze 

SC Instal Viz SRL 

SC Metan Grup 

SC Kronstadt Energii Regenerabile SRL 

SC IPORO COM SRL 
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2016-2017 

Nr.crt. Calificarea  Denumirea agentului economic 

1 Tehnician proiectant CAD SC Ramoss Com SRL 

SC Elmas SRL 

2 Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 

Agenția de Protecția Mediului Brașov 

Asociația Română pentru Reciclare RoRec 

3 Tehnician în automatizări SC Brams SRL 

SC Bluel SRL 

4 Tehnician în telecomunicații SC Bluel SRL 

5 Tehnician desenator pentru construcţii  şi 

instalaţii 

SC Desmen SRL 

SC Urban Invest 

 

 
 
 

Sursă secretariat, Catedra tehnica 

3 

 

Operator la MUCN SC Ramoss Com SRL 

SC Plametco SRL 

SC QUIN 



Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brașov 

Strada Turnului nr. 3 – 500152     
Telefon: 0368.436158 
Manager – Gabriela COSTEA 

 
P L A N U L    D E    A C Ț I U N E    A L    Ș C O L I I    2020  

 
 

Bibliografie 

1 Ghid de elaborare a Planurilor de acţiune / Dezvoltare ale Şcolii, 

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/01_GHID%20DE%20ELABORARE%20PAS.pdf 

2 PLAI Braşov 2016-2025, http://ofertaipt.tvet.ro/documente/PLAI/Regiunea%20Centru%20-

%202013-2020/ 

3.Direcţia Naţională de statistică http://www.brasov.insse.ro/main.php?id=416 

3 ANOFM http://www.anofm.ro/4-91%25-rata-%C5%9Fomajului-%C3%AEnregistrat-%C3%AEn-

eviden%C5%A3ele-anofm-%C3%AEn-luna-august-2015 

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/01_GHID%20DE%20ELABORARE%20PAS.pdf
http://ofertaipt.tvet.ro/documente/PLAI/Regiunea%20Centru%20-%202013-2020/
http://ofertaipt.tvet.ro/documente/PLAI/Regiunea%20Centru%20-%202013-2020/
http://www.brasov.insse.ro/main.php?id=416
http://www.anofm.ro/4-91%25-rata-%C5%9Fomajului-%C3%AEnregistrat-%C3%AEn-eviden%C5%A3ele-anofm-%C3%AEn-luna-august-2015
http://www.anofm.ro/4-91%25-rata-%C5%9Fomajului-%C3%AEnregistrat-%C3%AEn-eviden%C5%A3ele-anofm-%C3%AEn-luna-august-2015

