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oci MirelaBlemovi 

Capitolul I. Context 
 
Începând cu anul şcolar 2014-2015 Şcoala specială arondată Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” a devenit 
Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria cu personalitate juridică, Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru 
Bărbat” Victoria devenind unitate de sine stătătoare, cu personalitate juridică. 

În următorii ani, Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria 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 Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria 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 „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria ofera fiecarui elev sanse egale la educatie, asumandu-si 
rolul in creşterea calităţii formării tinerilor cu competente profesionale şi sociale, la nivelul standardelor 
europene, in concordanţă cu evoluţia pieţei muncii, respectând principiul egalităţii şanselor. 
Şcoala noastră promovează un management educational orientat şi spre parteneriat social activ pentru 
implementarea strategiilor de dezvoltare  regionala şi locală. 
 
I.2. Profilul actual al colegiului 

Oraşul Victoria este un oraş cu caracteristici aparte, având în vedere că a apărut în perioada regimului 

comunist, cu o populaţie care este eterogenă, dar care cu toate acestea s-a distins intotdeauna prin educaţia 

copiilor şi chiar a adulţilor, acest lucru ieşind în evidenţă şi prin faptul că oraşul  fiind recunoscut ca atare abia 

în anul 1950, s-a infiinţat încă din 1954 o clasă de liceu. Colectivul didactic constituit din oameni devotaţi şcolii, 

a contribuit din plin la formarea generaţiilor de tineri instruiţi şi educaţi, care au adus faima şcolii dintr-un mic 

orăşel în ţară şi în lume. Şi nu întâmplător aceşti oameni care au reprezentat oraşul peste tot în lume nu uită să-şi 

revadă dascălii şi colegii aducând prinos de recunoştinţă la întâlnirile aniversare de 10, 20, 25, 35, 40, dar mai 

ales la 50 de ani, când pe lângă sărbătorirea unei jumătăţi de veac de învăţământ profesional şi tehnic în oraşul 

Victoria, şcoala noastră – Grupul Şcolar de Chimie Industrială, a sărbătorit şi schimbarea denumirii in Colegiul 

Tehnic « Dr. Alexandru Bărbat », în baza Ordinului de Ministru nr. 5105 din 03.oct. 2005 şi a Deciziei I.S.J. 

Braşov nr. 466 din 17.oct.2005 si apoi 60 de ani de existenta. 

Ne revine nouă, celor ce suntem implicaţi în  viaţa de acum a liceului, foşti elevi şi actuali profesori, 

alături de elevii de azi şi de comitetul de părinţi, de alţi factori ai comunităţii locale, să continuăm tradiţia 
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instituită în cei 60 de ani, de când a fost înfiinţat liceul, să-l ferim de traumele de natură economică sau culturală 

prin care a trecut în perioada comunistă. Suntem datori să armonizăm direcţiile curriculumului  naţional cu cel 

local, armonizare determinată de cerinţele socio-profesionale, dar şi în concordanţă cu speranţele de realizare şi 

accedere la performanţă a tinerilor care sunt sau vor veni în şcoala noastră. 

Proiectul de acţiune al şcolii noastre are în vedere stabilirea unor scopuri şi politici bine definite, realizat 

prin cooperarea eficientă a directorului şcolii cu consiliul de administraţie, personalul didactic, comitetul de 

părinţi, consiliul elevilor şi comunitatea locală. Folosirea resurselor financiare, fie că sunt de la buget, fie că sunt 

atrase de la sponsori interni sau din fonduri comunitare externe va fi întotdeauna în scopul creări unor condiţii 

optime pentru un învăţământ modern  şi va fi direcţionată pentru stimularea performanţei elevilor şi a cadrelor 

didactice. 

Cursurile primei scoli in pregatire a fortei de munca pentru Uzina au inceput in anul scolar 1955/1956, cu doua 
clase de Scoala profesionala, transferate de la Fagaras, iar denumirea scolii a reflectat evolutia acesteia si 
anume : 

  • 1965 – Grup Scolar Petrol Chimie 

• 1966-1967 - Grup Scolar Chimie             

• 1971-1972 –Centrul Scolar de Chimie Or. Victoria  

• 1990 – Grup Scolar de Chimie Industriala Or. Victoria 

• Din 1999 functioneaza si o clasa de invatamant gimnazial ; 

• Din 2001-2002 functioneaza o clasa de invatamant teoretic. 

• 2005 schimbarea denumirii in Colegiul Tehnic « Dr. Alexandru Bărbat »,  

• 2011-2014- i se atribuie ca structura Scoala Speciala Victoria 

• 2014- devine unitate scolara de sine statatoare  

• 01.09.2017-- i se atribuie ca structura Gradinita Victoria 

 
Toate şcolile gimnaziale din împrejurimi îşi trimit elevii pentru a se pregăti în domeniile mecanic, 

resurse naturale respectiv turism si alimentatie deoarece şcoala noastră prezintă exemple de bune practici prin 
activităţile derulate şi care au ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
 

Începând cu 01.09.2014  Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria asigură formarea elevilor pe 
următoarele niveluri şi forme de învăţământ: 

- Învăţământ liceal de zi si seral, ruta directa de calificare  
 

o Filiera tehnologica 
▪ Tehnician mecatronist 
▪ Tehnician gastronomie 
▪ Tehnician chimist de laborator 
▪ Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 
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▪ Tehnician in turism 
▪ Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii 

 
- Învăţământ profesional  

o Domeniul mecanica 
▪ Mecanic utilaje si instalatii in industrie 
▪ Sudor 
▪ Constructor structuri  monolite 

 
- Învăţământ postliceal 

o Domeniul tehnic 
▪ Tehnician tehnolog mecanic 
▪ Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 
▪ Analist programator 

 
 
Resurse umane 
Colectivul Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria este format din : 

An scolar  

Număr total de 
cadre didactice 

Număr de 
cadre 

didactice 
calificate 

Număr de 
titulari 

Număr de 
suplinitori 
calificaţi 

Personal 
didactic 
auxiliar 
(norme) 

Personal 
nedidactic 

2014-2015 23 22 16 6 5 14 

2015-2016 25 24 14 10 6 12 

2016-2017 29 29 16 13 6 13 

2017-2018 36 32 17 15 8 17 

2018-2019 36 34 26 8 7 17 

2019-2020 36 35 20 15 7 17 

 

Numărul total de elevi:  

An scolar  Elevi  

2014-2015 305 

2015-2016 317 

2016-2017 310 

2017-2018 392 

2018-2019 384 

2019-2020 386 

 

Un număr de 52% de elevi provin din zonele limitrofe ale Victoriei – Ucea de Sus, Ucea de Jos, Arpasu de Sus, 

Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Feldioara, Dragus, Sambata de Sus, Vistea de Jos, Rucar acest lucru 

datorându-se şi amplasării favorabile a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria (Prezentarea scolii). 

Restul de 48% provin  de la  Liceul Teoretic „I.C.Dragusanu” Victoria. 
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Resurse materiale 
 

Baza materiala a scolii intruneste conditii bune pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ. 
Neajunsurile inca existente sunt legate de necesitatea reabilitarii Internatului, modernizarii laboratoarelor si 
atelierelor, respectiv de consumul mare de energie termica datorat cazanului termic care este mult prea mare 
pentru nevoile scolii noastre. 

   
Cladiri Dotari 

Scoala – Corp A, corp B - 11 sali clasa, 2 laboratoare informatica, 1 laborator de chimie, 3 
cabinete (psihologic, biologie, mecanica) 

Internat nr.1 - biblioteca cu 25.017 volume 
- sala de lectura 
- depozit de manuale 
- cabinet mecanica 
- birou contabilitate 
- birou administrativ 
- casierie 
- cancelarie 
- arhiva 
- cabinet psihologic 
- 4 magazii 
- Sala centrala termica 
-  garsoniera cu doua paturi si grup sanitar 
- 11 camere cu 6 paturi si grup sanitar in interior 
- 3 camere cu 8 paturi si baie comuna 
- 3 sali de clasa 
- 3 laboratoare informatica 

Sala de sport - tribune si anexe (vestiare, cabinet profesori, sala karate) 
 Ateliere - 8 ateliere (1 electric, 2 mecanica generala,         

2 masini-unelte, 1 tamplarie,   1 sudura, 1 auto) 
Laboratoarelor tehnologice - 4 laboratoare (tehnologic, analize fizico-chimice, mecatronica, 

servicii) 
Atelier productie - 1 hala, 1 sala cu masina de injectie 
 
Bloc administrativ 

- spalatorie (2 incaperi),  magazie lenjerie, magazie alimente, sala 
mica servit masa, grup social, vestiar) 

- sala de mese, 2 incaperi spalat vase, bucatarie, sala curatat 
zarzavat, sala transat carne 

 C.T. - reabilitare august+octombrie 2006 
Sera 400 m2 - structura metalica, invelis policarbonat, constructie noua 2004 
Chiosc alimentar - structura metalica cu sticla, dotari minimale 
Cabina portar - constructie veche de caramida 
Garaj auto - cu incalzire, cu locuri de parcare pentru trei masini si 2 canale 

depanare 
Depozit materii prime si 
materiale 

- cladire avansata stare de degradare 
       S+P 

Depozit motorina - cladire metalica 
Magazie ateliere - cladire metalica 
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Plan de şcolarizare an şcolar 2014-2015 

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 
 

1 
IX A = Bertea Camelia-Elena 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 
-tehnician in activitati de comert- XII-a 

25 

2 
X A = Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

-tehnician in turism- XII-a 

27 

3 
X B = Rusu Georgeta-Adriana 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII -a 

23 

4 
XI A = comasata cu XII B 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia 
mediului/Specializare- 

 Tenician chimist de laborator-XII-a 

32 
(14=18) 

 
XI B = Ludu Nicolae 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII 

5 
XII A =Baiulescu Maria-

Magdalena 

Filiera-Tehnologica/Profil-Resurse naturale si protectia 
mediului/ 

Specializare--tehnician ecolog si protectia calitatii mediului-  

35  
(20+15) 

 
XII B = comasata cu XII A 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare--tehnician mecatronist 

6 XII - A– ruta prg – seral = 
Seretan Mircea Petru 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

25 

7 XIII -A– ruta prg –seral = 
Codrea Ioan 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

23 

8 XIV - A– ruta prg – seral  
Pirvu Rodica-Mihaela 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

24 

9 PL  anul  I = 
Urdea Gheorghe 

Tehnic/ Mecanica/ Tehnician tehnolog mecanic   
38 

10 PL  anul  II = 
Rujan Mihail 

Tehnic/ Protectia mediului/  
Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului  

21 

11 IX-inv. profesional – 3 ani = 
Lelutiu Dorina 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
32 

 
Plan de şcolarizare an şcolar 2015-2016 
 

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 
 

1 
IX A – Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia 
mediului /protectia mediului-domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

17 

2 
X A = Bertea Camelia-Elena 

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

- tehnician in turism - XII-a 

25 

3 
XI A = Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

-tehnician in turism- XII-a 

25 

4 
XI B = Rusu Georgeta-Adriana 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII -a 

21 

5 
XII A = comasata cu XI B 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia 
mediului/ 

Specializare-  Tenician chimist de laborator-XII-a 

9+17 = 26 

6 
XII B = Ludu Nicolae 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII 

7 XI - A–– seral = Pol Dorina 
Petronela 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii  

28 
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8 XII - A–seral = 

Seretan Mircea Petru 
Tehnologica/Tehnic/Mecanica 

Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 
22  

9 XIII -A–seral = 
Codrea Ioan 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

23 

10 PL  anul  I = Baiulescu Maria-
Magdalena 

Tehnic/ Protectia mediului/  
Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului  

45 

11 PL  anul  II =Pol Dorina 
Petronela 

Tehnic/ Mecanica/ Tehnician tehnolog mecanic    
22 

12 IX-inv. profesional – 3 ani = 
Urdea Gheorghe 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
31 

13 X-inv. profesional – 3 ani = 
Lelutiu Dorina 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
34 

 
Plan de şcolarizare an şcolar 2016-2017 
 

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 
 

1 
 

IX A – Pol Dorina Petronela 
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-

domeniu general/-Tehnician în gastronomie 
25 

2 
 X A – Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia mediului 
/protectia mediului-domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

14 

3 
 XI A = Bertea Camelia-Elena 

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

- tehnician in turism - XII-a 

31 

4 
 XII A = Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

-tehnician in turism- XII-a 

20 

5 
 

XII B = Rusu Georgeta-
Adriana 

Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/ 
Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII -a 

13 

6 
 

XII - A–– seral =  
Ludu Nicolae 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii  

 

19 

7 
 

XIII - A–seral = 
Seretan Mircea Petru 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

25 

8 
 

PL  anul  I = Catanas Rodica-
Mihaela 

Informatica/ Analist programator (2 ani) 
48 

9 
 

PL  anul  II =  
Constantin Marilena  

Tehnic/ Protectia mediului/  
Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului (2 ani) 

46 

10 
 

IX-inv. profesional – 3 ani = 
Codrea Ioan 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ Calificare profesionala-sudor 
– 

21 

11 
 

X-inv. profesional – 3 ani = 
Urdea Gheorghe 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
24 

12 
 

XI-inv. profesional – 3 ani = 
Lelutiu Dorina 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
24 
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Plan de şcolarizare an şcolar 2017-2018 
 

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 

1 
IX A – Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si 
alimentatie-domeniu general/-Tehnician in turism 

15 

2 
X A – Pol Dorina Petronela 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si 
alimentatie-domeniu general/-Tehnician în gastronomie 

22 

3 
XI A – Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia 
mediului /protectia mediului-domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

14 

4 
XII A = Bertea Camelia-Elena 

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 
Turism si alimentatie-domeniu general/ 

- tehnician in turism - XII-a 

20 

5 XI - A–– seral = Lelutiu 
Dorina 

Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului 
/tehnician ecolog  si protectia calitatii mediului  

32 

6 
XIII - A–– seral =  

Ludu Nicolae 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii  

 

19 

7 PL  anul  I –Codrea Ioan Mecanica / Tehnician tehnolog mecanic-(1,5 ani) 38 

8 PL  anul  II = Catanas Rodica-
Mihaela 

Informatica/ Analist programator (2 ani) 
28 

9 
IX-inv. profesional – 3 ani –

Seretan Mircea Petru 

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare 
profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 
alimentatie 
 

18 

10 
X-inv. profesional – 3 ani = 

Paicu Florin 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 
 Calificare profesionala-sudor 

 

14 

11 XI-inv. profesional – 3 ani = 
Urdea Gheorghe 

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in 
industrie 

13 

Gradinita – 7 grupe  / 152 elevi 
-Nr. 1  - N = 2 grupe/42  elevi 

                       - PP= 2 / 50 
             - Nr.2 – N= 3/60                  
 
Total  = 18clase   / 385 elevi 
 
Tabel cu efectivul claselor, an scolar 2018-2019 

 

Liceu-zi = .4. clase  //  81  elevi  

Liceu-seral =   ..1. clase  // .27. elevi   

PL =  .2.. clase //  ...47.elevi                      

SC. PROF. 3 ani = ..3.. clasa //..61.elevi     

TOTAL =    ..10.... clase /  ..216.. elevi (F-….…..)       ian-feb 2019 

              

Nr 

crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 

Inceput 

an  

 

SEM. 

II 

DATA LA 

CARE 

TERMINA 

SCOALA 

1 

F=13 IX A –Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – 

calificarea profesionala-Tehnician in 

turism 

33 32  
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2 

F=9 X A –Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- 

Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician in turism 

15 15  

3 

F=13 XI A Pol Dorina Petronela 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- 

Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician în gastronomie 

21 22  

4 

F=6 

XII A –Antinie Ioan-Lucian 

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse 

naturale si protectia mediului /protectia 

mediului-domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului 

12 12  

5 

F=9 
XII - A–– seral –Lelutiu 

Dorina 

Tehnologica/ Resurse naturale si 

protectia mediului /tehnician ecolog  si 

protectia calitatii mediului  

26 27  

6 

F=12 
PL  anul  I – Catanas Rodica 

Domeniul Protectia mediului/ 

Calificarea profesionala-Tehnician 

laborant pentru protectia calitatii 

mediului 

24 24  

7 

F=11 PL  anul  II –Codrea Ioan 

Domeniul Mecanica / Calificarea 

profesionala Tehnician tehnolog 

mecanic 

23 23  

8 

F=10 

IX-inv. profesional – 3 ani 

-Ludu Nicolae  

Domeniul de pregatire profesionala de 

baza - Mecanica/  

a)  Domeniul de pregatire 

profesionala generala- 

Prelucrari la cald – Calificarea 

profesionala nivel 3 – Sudor –  

b) Domeniul de pregatire 

profesionala generala- 

Mecanica de montaj, 

intretinere si reparatii – 

Calificarea profesionala nivel 3 

– Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie –  

 

30 

 (m=18 , 

s=12) 

32 

 

(m=19 

, s=13) 

 

9 

F=4 
X-inv. profesional – 3 ani 

Seretan Mircea Petru  

Profil Tehnic/ Domeniul turism si 

alimentatie/ Calificare profesionala-

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 

 

14 15  

 

10 

F=1 
XI-inv. profesional – 3 ani 

Paicu Florin  

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

 

 

14 

14  

SEM II 

-NR. ELEVI IN CANTINA = 67 x 3 mese /zi                                -NR. ELEVI IN CAMIN= 1 

- Elevi navetisti = 76 elevi 

CT + 10 clase // 216 elevi 

Gradinita = 7 grupe // 174 elevi 

TOTAL SCOALA =  390 
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Tabel cu efectivul claselor, an scolar 2019-2020-  

 

Liceu-zi = .3. clase  //   .55... elevi (F=31) 

Liceu-seral =   ..1. clase  // ..24... elevi  (F=7)                   

PL =  .2.. clase //  ...55..elevi        (F=31)              

SC. PROF. 3 ani = ..4.. clasa //..82 +1=83...elevi    (F=28) 

TOTAL =    ...10... clase /  ..216+1=217.. elevi (F-….97…..)    
 

Nr 

crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 

Inceput 

an  

 

SEM. 

II 

DATA LA 

CARE 

TERMINA 

SCOALA 

1 

F=11 X A –Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – 

calificarea profesionala-Tehnician in 

turism 

23   

2 

F=8 XI A –Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- 

Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician in turism 

14   

3 

F=12 XII A-  Pol Dorina Petronela 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- 

Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician în gastronomie 

18   

4 

F=7 
XIII - A–– seral –Constantin 

Marilena 

Tehnologica/ Resurse naturale si 

protectia mediului /tehnician ecolog  si 

protectia calitatii mediului  

24   

5 

F=19 
PL  anul  I – Lelutiu Dorina 

Domeniul Informatica/ Calificarea 

profesionala Analist programator 

36   

6 

F=11 
PL  anul  II – Catanas Rodica 

Domeniul Protectia mediului/ 

Calificarea profesionala-Tehnician 

laborant pentru protectia calitatii 

mediului 

19   

7 

F=8 IX-inv. profesional – 3 ani 

Antinie Ioan Lucian 

 

Profil Tehnic/ Domeniul turism si 

alimentatie/ Calificare profesionala-

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 

 

30   

8 

F=6 
IX-inv. profesional – 3 ani 

Paicu Florin 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

 

17+1=18   

9 

F=9 

X-inv. profesional – 3 ani 

-Ludu Nicolae  

Domeniul de pregatire profesionala de 

baza - Mecanica/  

a)  Domeniul de pregatire 

profesionala generala- 

Prelucrari la cald – Calificarea 

profesionala nivel 3 – Sudor –  

b) Domeniul de pregatire 

profesionala generala- 

Mecanica de montaj, 

intretinere si reparatii – 

 

s=7 

m=16 

 

23 
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Calificarea profesionala nivel 3 

– Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie –  

10 

F=5 
XI-inv. profesional – 3 ani 

Seretan Mircea Petru  

Profil Tehnic/ Domeniul turism si 

alimentatie/ Calificare profesionala-

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 

 

12   

 

              

SEM I 

-NR. ELEVI IN CANTINA = 70 x 3 mese /zi                     

  -NR. ELEVI IN CAMIN= 3 

- Elevi navetisti =  87 elevi 

CT =    10 clase //...216+1=217..  elevi 

Gradinita = 7 grupe // 170 elevi 

           TOTAL SCOALA =  2019-2020   = 386 

 
 
I.3. Rezultatele anului şcolar 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020 
I.3.1. Realizări  
✓ Utilizarea atelierelor-şcoală pentru instruirea practică săptămânală şi/sau comasată a majorităţii 

elevilor; 
✓ Obţinerea de premii la activităţile extraşcolare desfăşurate în diferite domenii 
✓ Programe de consultaţii, meditaţii şi pregătire suplimentară pentru recuperarea rămânerilor în 

urmă sau pentru pregătirea examenelor naţionale; 
✓ Consiliere psihologică; 
✓ Elaborarea de materiale didactice; 
✓ Întâlniri, lecţii deschise şi mese rotunde ale catedrelor şi comisiilor metodice; 
✓ Rezultate bune obţinute la Olimpiada judeţeană aria curriculară Tehnologii  -mecanica,  
✓ RO-REC 
✓ Obtinerea Certificatului ECO-SCOALA 
✓ Simpozion judetean „Tehnologii vechi si noi”  
✓ Simpozion  
✓ Implementarea platformei online Gsuite for Education 
✓ Parteneriat cu Rep. Moldova – Caravana Prieteniei, Liceul Tehnologic Ungheni 

 
 

1.3.2. Promovabilitatea  
 

Nivel Procent 
promovabi

litate 
2013-2014 

Procent 
promova
bilitate 
2014-
2015 

Procent 
promov
abilitate 

2015-
2016 

Procent 
promova
bilitate 

2016-2017 

Procent 
promovabi

litate 
2017-2018 

Procent 
promovabil
itate 2018-

2019 

Procent 
promovabilitat

e 2019-2020 

Liceu 
zi 

85% 90 % 90% 88% 92 % 88 % 91 % 

Liceu 
seral 

69% 74% 85% 90% 65% 74 % 100 % 

Învăță
mânt 
special 
primar 

90% - 

- - - - - 
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 Sursă Situaţie statistică la sfârşitul anului şcolar 

Cele mai mici procente se înregistreză la învăţământul profesional seral. Cauzele principale: 
• Un nivel tot mai scăzut al motivaţiei şcolare, ceea ce determină un interes scăzut faţă de şcoală în 

general; 
• Un nivel diminuat de aspiratii şi de expectanţe în raport cu activitatea şcolară; 
• Lipsa de cunoştinţe acumulate anterior liceului, ceea ce îngreunează mult achiziţionarea de noi 

cunştinţe; 
• Precaritatea condiţiilor de trai generate de criză; 
• Lipsa unui sistem de selecţie a elevilor. 

 
I.3.3.Rezultate bacalaureat 2014,2015,2016,2017, 2018, 2o19, 2020 
Promovabilitatea la examenul da bacaluareat  în  sesiunea iulie 2014 = 27% 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea iulie a fost de 27%, iar promovabilitatea pentru 
promoţiile anterioare a fost de 33 %. 

• cu toate că  rata de absolvire după sesiunea de corigenţe a fost de 100%, nici un elev nu a promovat 
examenul de bacalaureat în sesiunea august 2014 

Promovabilitatea la examenul de bacaluareat  în  sesiunea iulie 2015 = 25% 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea iulie a fost de 25%, iar promovabilitatea pentru 
promoţiile anterioare a fost de 0 %. 

• cu toate că  rata de absolvire după sesiunea de corigenţe a fost de 100%, nici un elev nu a promovat 
examenul de bacalaureat în sesiunea august 2015 

Promovabilitatea la examenul de bacaluareat  în  sesiunea iulie 2016 = 18% 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea iulie a fost de 9.%, iar promovabilitatea pentru promoţiile 
anterioare a fost de 9..%. 

• cu toate că  rata de absolvire după sesiunea de corigenţe a fost de 100%, un elev  a promovat examenul 
de bacalaureat în sesiunea august 2016 

Promovabilitatea la examenul de bacaluareat  în  sesiunea iulie 2017 = 69% 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea iulie a fost de 5%, iar promovabilitatea pentru promoţiile 
anterioare a fost de 2 %. 

• cu toate că  rata de absolvire după sesiunea de corigenţe a fost de 100%, doi  elevi au promovat 
examenul de bacalaureat în sesiunea august 2017 

Promovabilitatea la examenul de bacaluareat  în  sesiunea iulie 2018 = 22 % 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea iulie a fost de 25 %, iar promovabilitatea pentru 
promoţiile anterioare a fost de 0.12 %. 
Promovabilitatea la examenul da bacaluareat  în  sesiunea iulie 2019 = 0 % 
Promovabilitatea pentru promoţia curentă, în sesiunea august a fost de 0 %, iar promovabilitatea pentru 
promoţiile anterioare a fost de 11  %. 
Promovabilitatea la examenul da bacaluareat  în  sesiunea iulie 2020 = 35 % 

Învăță
mânt 
special 
gimnaz
ial 

84% - 

- - - - - 

Învăță
mânt 
special 
liceal 

75% - 

- - - - - 

Sc. 
postlice
ală 

79% 68% 
99% 59% 64 % 87 % 85 % 

Scoala 
profesi
onala 

- 100% 
63% 65% 82 % 70 % 78 % 
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I.3.4. Disfuncţionalităţi 

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

• Un anumit scurtcircuit în transmiterea informatiei pe verticală sau pe orizontală între compartimentele 
de lucru. 

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

educativ formativ. 
 

I.4. Context naţional educaţional 
 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; 

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

 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; 

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

 Parteneriatul cu întreprinderile este o modalitate de structurare a învăţământului care asigura 
corespondenta intre oferta din sistemul educational şi piata muncii; 

 Proiectarea şi eleborarea unui curriculum flexibil utilizand credite transferabile in cadrul formarii 
initiale precum şi diversificarea continuturilor prin curriculum de dezvoltare locala, curriculum optional. 

 Programele de formare initială şi continuă a personalului didactic vor cupride continuturi si metode 
care faciliteaza dobandirea competentelor personale şi sociale de catre elevi şi adulti; 

 Asigurarea calitatii educatiei este o prioritate a programelor educationale cu urmari certe asupra 
calitatii vietii, muncii şi relatiilor interumane; 

 Orientarea şi consilierea sunt aspecte cheie care conditioneaza valorificarea competentelor dobandite 
in şcoala; 

 Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar in conditii de 
standardizare la nivel national; 

 Proiectarea şi implementarea unor standarde pentru managerii educationali in special a unor standarde 
evolutive pentru o cariera manageriala dinamică; 

 Acordarea de şanse egale tuturor - la educatie, la ocuparea locurilor de munca şi la emancipare sociala; 
 Utilizarea TIC in procesul didactic, ceea ce permite simularea unor fenomene şi procese necesare unui 

invatamant eficient, centrat pe elev; 
 Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale in sistemul educational de masa sau special, precum şi 

formarea cadrelor didactice, din invatamantul de masa, care vor lucra cu copii cu cerinte educative 
speciale sau se gasesc in situatii vulnerabile; 

 Incadrarea unui personal didactic şi de conducere calificat; 
 Formarea continua a adultilor prin cursuri de reconversie profesionala la nivelul unitatilor de 

invatamant sau prin formatori autorizati; 
 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 “Dr.Alexandru Barbat” Victoria se află situat in Regiunea 7, fiind a doua regiune pe ţară 
după Regiunea Bucuresti-Ilfov în ceea ce priveşte gradul de industrializare.  

Pe ansamblul judetului Braşov activitatile din sectorul industriei au cunoscut un declin important in timp, dar 
ca urmare a dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii sectorul serviciilor a crescut ca pondere. De asemenea, în 
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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 
estimează la nivel regional o diminuare a cererii în agricultură, industria extractivă, administraţie publică şi 
apărare, învăţământ, 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 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. 

 
 
 

Viziune << 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 
Identificarea nevoilor de calificare 

Ţinta 1.1. 
Obtinerea informatiilor actualizate privind nevoile de 
calificare 

Obiectiv 1.2  
Adaptarea ofertei de formare profesionala initiala la 
nevoile de calificare 

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

Ţinta 1.2.2. 
Creşterea nivelului de calificare, adaptarea 
competentelor formate la nevoile economiei in 
schimbare 

Obiectiv 1.3. 
Diversificarea şi consolidarea serviciilor oferite de 
şcoala 

Ţinta 1.3. 
Implicarea activa a şcolii in programe de formare a 
adultilor; 

Prioritatea 2 
Asigurarea calitatii formarii oferite de şcoala 

Obiectiv 2.1. 
Aplicarea principiilor de asigurare a calitatii 

Ţinta 2.1. 
Obtinerea unei formari de calitate pentru cadre 
didactice şi elevi 

PRIORITATEA 3: 
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

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

Ţinta 3.1. 
Cresterea calitatii serviciilor de orientare şi consiliere 

PRIORITATEA 4: 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 

Obiectiv 4.1: 
Imbunatatirea conditiilor de invatare 

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

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

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

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

PRIORITATEA 6: 
Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social 

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

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

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

PRIORITATEA 7: 
Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de promovare a examenului de bacalaureat 

Obiectiv 7.1: 

 Facilitarea accesului la educatie, prevenirea şi 

reducerea abandonului şcolar, cresterea 

promovabilitatii examenului de bacalaureat 

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

Ţinta 7.1.2: 
Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 
Tinta  7.1.3 
Crestera promovabilitatii examenului de bacalaureat 

 
Capitolul. II. ANALIZA NEVOILOR 
II.1. Analiza mediului extern 

Analiza informatiilor politice, economice, demografice şi cele privind educatia a avut in vedere 
politicile şi prioritatile de la nivel national, regional şi local (PRAI SI PLAI), din perspectiva implicatiilor lor 
in proiectarea acţiunilor şcolii. 

 
Conform datelor politicilor de educatie si formare din Europa, se preconizează ca aproape 50% dintre 

noile locuri de munca din Uniunea Europeana vor solicita persoane care au absolvit forme de învatamânt 
superior, iar aproximativ 40% vor fi destinate celor care poseda competente înalte, dobândite în învatamântul 
mediu. Deasemenea, se estimează ca 80% din locurile de munca vor necesita utilizarea curenta a tehnologiilor 
informationale, operarea pe calculator, comunicarea si relationarea, lucrul în echipa si comunicarea într-o 
limba straina. 
 
II.1.1.Analiza mediului extern 
Profilul economic 
A). 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, cu accent pe tehnologie, 
calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 
B). Tendințe economice la nivel de judeţ 

• De interes pentru oferta TVET din regiune este dezvoltarea, în județul Brașov, a unor parcuri 
industriale: 
- Parcurile industriale din Braşov: Metrom, Carfil, Pro Roman, Continental, Parcul Industrial 

BREM Company Zărneşti, SC TOHAN SA, Parcul Industrial „Făgăraş&Făgăraş”, Parcul 
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industrial Victoria, Parcul industrial Prejmer (jud. Braşov),Parcul industrial „Euro-Land” 
Vlădeni. 

• In telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare care se va accentua în viitor, datorită 
creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor tehnologii atât în  telefonia cu fir cât şi în telefonia 
mobila. Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena modificări în profilul unor calificări (ex. 
competenţele IT pentru sistemele de transfer integrat de date, voce şi imagine). 

• Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului conduce la o nevoie în creştere de personal 
specializat, dar şi de dezvoltare a unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, 
indiferent de specialitate.  

• Dinamica şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). În paralel cu procesul de 
restructurare care a condus la reducerea severă a numărului de angajaţi în firmele mari, a crescut la nivel 
regional numărul de firme şi personalul IMM. 

• Dinamica firmelor – a unităţilor locale active din industrie, construcţii,comerţ şi servicii a cunoscut o 
creştere considerabilă între anii 2004 -2008 după care s-a înregistrat o scădere  datorată în principal 
crizei economice. În aceste condiţii, cele mai constante ca prezenţă s-au păstrat IMM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă PLAI date prelucrate 
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Sursă PLAI date prelucrate 

• Dinamica încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine directe, în mod deosebit în  
industria prelucrătoare, urmată de tranzactii imobiliare şi de comerţ  

• Tendinţa de creştere a ponderii serviciilor şi a construcţiilor, în paralel cu scăderea ponderii 
industriei şi agriculturii în formarea PIB şi a VAB la nivel regional şi judeţean. Deşi în scădere, 
judeţul Braşov păstrează un specific industrial pronunţat (v. indice de specializare în industrie – cel 
mai ridicat din regiune, dezvoltarea parcurilor industriale etc.) 

• Diversitatea activităţilor economice: 
Industria 

Deşi marcat de restructurări masive, judeţul îşi păstrează un profil industrial semnificativ prin 
- cea mai mare pondere a industriei prelucrătoare în formarea VAB din regiune; 
- diversitatea activităţilor industriale, fiind reprezentate aproape toate ramurile industriale; 
- parcuri industriale; 
- ponderea mare în cadrul industriei la nivel regional a IMM-urilor specializate în mecanică şi în 

industria lemnului, urmate de industriile textilă şi alimentară – sectoare reprezentative şi pentru 
economia judeţului; 

▪ De notat însă scăderea înregistrată la nivel naţional în ultimii ani a locurilor de muncă în IMM 
specializate în textile (-10%) şi în pielărie (-3%) pe fondul tendinţei de relocare către est (Asia, etc.), 
observată actualmente la nivel mondial, precum şi o uşoară scădere  în industria prelucrării lemnului 
şi a produselor din lemn (-1%). Şi IMM din industria alimentară au întregistrat o scădere 
semnificativă la nivel naţional  a locurilor de muncă (+39%), datorită dificultăţilor în legătură cu 
adaptarea la standardele de calitate specifice şi concurenţei cu produsele din UE. 

▪ Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare 
adăugată mare. 

▪ Pe fondul creşterii semnificative a populaţiei ocupate în servicii, în paralel cu scăderea ponderii în 
industrie, judeţul Braşov pare să fi pierdut poziţia de lider regional în ceea ce priveşte indicele de 
specializare în industrie ( în scădere de 1,64 în 2000 şi 1,21 în 2008. Sursa: ADR Centru, 
,”Regiunea Centru -  Elemente de competitivitate” 2010, calcule  pe baza datelor din Anuarele 
Statistice  

▪ caracteristică 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. Sursa : PLAI_BV_2013-2020, cap.3 

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.  

Implicaţiile condiţiilor economice  pentru ÎPT: 
• Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei 

muncii; 
• Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o 

mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 
Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 
✓ Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 
✓ Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 
• Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate 

crescută a forţei de muncă: 
✓ Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 
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• Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de 
piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.)  

• Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  
• Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de 

competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 
- Creşterea nivelului de calificare; 
- Importanţa competenţelor cheie; 
- Limbile străine; 
- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici 

de vânzare; 
- Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: 

tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini 
web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 
• Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe 
baza standardelor de mediu ale UE; 

- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de 
specialitate. 

• Parteneriatul şcoală-agenţi economici  
Sursă PLAI  

C). Evoluţia demografică 
Analizând datele statistice ale Direcţiei de Statistică a judeţului Braşov, PRAI şi PLAI se constată: 

• Reducerea populaţiei judeţului. 
• Scăderea ponderii populaţiei urbane concomitent cu creşterea celei rurale. 
• 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. 
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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 2025-2005 

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% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 şcoala 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 determina reducerea 
numărului de clase la nivel local ceea ce impune adoptarea unei strategii de oferte educaţionale la nivel 
local. 

• Ponderea fetelor este mai mare în învăţământul liceal (53,5%) şi mai mică în învăţământul profesional 
(38,1%) 

• Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă, ceea ce poate 
crea un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări 
căutate pe piaţa europeană. 

• Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este cu 39,5% pînă în 2015 
(cea mai mai mare din regiune), respectiv cu 42% până în 2025 

Sursa: Studiul ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară 
şi şcolară din regiunea Centru în perioada 2005-2025", realizat pe 

baza prognozei INS 

Evolutia tinerilor si varstnicilor, jud. Brasov, 

2003-2025
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Sursa: Studiul ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara 
şi şcolara din regiunea Centru în perioada 2005-2025", realizat pe 

baza prognozei INS 
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• Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de lucru (mai 
puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării economico-sociale a 
judeţului. 

• Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional 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 pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea 
pierderilor de populaţie şcolară! 

 

Concluzii din analiza demografică şi implicaţiile pentru IPT 
Dintre cele mai relevante concluzii desprinse din PLAI, armonizat cu specificul şcolii noastre sunt: 
a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici: 
➢ Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 

corespunzătoare în capitalul uman. 
b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. Apare pericolul unui 

deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum şi  de tineri 
lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, 
etc.). 
Se desprinde nevoia de: 
➢ Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă. 
➢ Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere  

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

Faţă de aceste constatări, se recomandă: 
➢ Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 
❖ Optimizarea alocării resurselor, prin: 

• concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu  
• rezolvarea problemelor de acces. 

❖ Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună să 
realizeze: 
• o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 
• eliminarea paralelismelor nejustificate; 
• colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 
• diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi); 

➢ Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi  
d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani) conduce la: 
➢ Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală) 

e) Ponderea semnificativă a populaţiei feminine (51,4 % la nivelul judeţului ), reclamă: 
➢ Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină 
➢ Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la 

cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs). 
 

D). Piaţa muncii 
Previziunile rezultate din studiul INCSMPS privind cererea şi oferta pe termen lung, pe sectoare de 

activitate (2013) estimează la nivel regional  
- Diminuare a cererii în: agricultură, industria extractivă, administraţie publică şi apărare, învăţământ; 
- Creşteri ale cererii în: industria prelucrătoare, construcţii şi în majoritatea serviciilor: comerţ, hoteluri şi 
restaurante, transporturi, depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate 
în principal firmelor. 
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Constatările demografice recomandă măsuri la nivelul reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în 
raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională 
(cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor (concentrarea resurselor în 
şcoli viabile în paralel cu rezolvarea problemelor de acces / investiţii în şcolile din zone cu mobilitate redusă din 
motive obiective-infrastructura de transport deficitară/zone mai izolate/condiţii sociale precare, etc.). 
Deasemenea, invită şcolile să colaboreze în reţea şi să-şi diversifice oferta de servicii (în special prin formarea 
adulţilor, pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară). 

Analiza nevoii şi cererii de educatie pentru indivizi, grupuri şi comunitate, scoate la iveală faptul că, sub 
presiunea reformării învatamântului, 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 2014-2015, clasa de învățământ profesional. 
Analiza cererii de forţă de muncă pe termen mediu şi scurt 
Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 2013-2020 
Structura cererii potenţiale a cererii de locuri de muncă pe termen mediu 2013-2020 
Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. Studiul 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 
▪  mecanică (+43,1%), 
▪  industrie textilă şi pielărie (+29,9%) 

Cele mai multe locuri de muncă vacante care necesită calificări specifice învăţământului postliceal erau deschise 
pentru domeniile: 
▪ mecanică (+51,4%); 
▪  economic (+29,4%); 
▪ şi servicii (+15,6%).  

Sursa PLAI 2013-2020 

Proiecţia cererii de forţă de muncă la nivel regional  
În cadrul regiunii Centru, cererea potenţială se încadrează pe o tendinţă ascendentă de-a lungul perioadei 2011-
2020, în toate cele trei scenarii de proiecţie, astfel încât la finele perioadei de proiecţie cererea potenţială se 
previzionează a fi cu 5%  mai mare faţă de valoarea din 2011. 
Pe activităţi economice, în regiunea Centru în ipotezele scenariului moderat, la orizontul anului 2020, 
se estimează o creştere uşoară a cererii potenţiale pentru forţă de muncă per ansamblu. Creşteri 
importante se înregistrează în industria prelucrătoare, comerţ, transporturi, depozitare şi comunicaţii.  
 
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă pentru regiunea Centru, pe activităşi economice 
(nr. persoane): 

REGIUNEA CENTRU 2009 2011 2013 2015 2017 2020 

Agricultura, silvicultura si piscicultura 140.284 120.266 102.921 89.327 76.760 61.499 

Industria extractiva 6.925 7.491 7.910 8.519 8.897 9.480 

Industria prelucratoare 343.986 350.312 348.617 366.635 374.241 385.424 

Energie electrica si termica, gaze si apa 21.179 21.018 20.526 21.732 21.937 22.239 

Constructii 70.076 66.396 65.547 69.349 69.818 70.421 
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Comert 139.454 152.155 164.620 172.368 181.166 193.800 

Hoteluri si restaurante 18.145 17.905 17.944 19.454 19.910 20.582 

Transport, depozitare si comunicatii 55.632 55.228 55.322 59.590 61.184 63.813 

Intermedieri financiare 11.155 11.479 11.727 11.564 12.080 12.932 

Tranzactii imobiliare, inchirieri si 

activitati de servicii  13.608 12.818 12.101 12.935 12.806 12.655 

Administratie publica si aparare 54.422 55.801 56.603 55.483 56.414 57.790 

Invatamant 62.881 64.338 65.296 67.525 70.283 73.485 

Sanatate si asistenta sociala 48.238 47.320 47.222 47.701 47.722 47.675 

Celelalte activitati ale economiei 

nationale 28.038 29.234 30.500 31.605 33.137 35.486 

  1.014.024 

1.011.76

3 

1.006.85

7 

1.033.78

5 

1.046.35

5 

1.067.28

1 

Sursa PLAI 2013-2020 

Evolutia locurilor de muncă 2012-2020 
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.  

 

Evoluţia nivelului șomajului în județul Brașov   
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Conform surselor BFM În judeţul Braşov, rata şomajului a înregistrat o creştere substanţială în 2008-2009 cu 
tendinţă de ameliorare în 2010 şi 2011. Rata şomajului în cazul femeilor este apropiată de cea a bărbaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Evoluţia şomerilor sub 25 de ani din judeţul Braşov 2004-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendinţa de evoluţie a şomajului este descrescătoare începând din 2010 şi se păstrează şi pe parcursul anilor 
urmatori. Numărul tinerilor şomeri sub 25 ani, este peste media numărului total de şomeri. 

b. Corelat cu profilul şcolii noastre mai jos este prezentat un tablou privind evoluţia şomajului pe 
domenii de activitate. 
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Sursă PLAI anexa 5 

 

 

 

 

 

 

• şomajul pentru domeniile pentru care califică şcoala noastră este fluctuant pentru domeniile Electric şi 
Electronică şi automatizări, pentru domeniul Construcţii instalaţii şi lucrări publice se constată că 
nivelul locurilor de muncă vacante este peste nivelul şomajului şi nivelul absolventilor şomeri ceea ce 
denotă că piaţa muncii locale este capabilă să absoarbă forţă de muncă. 

• cererea de locuri de muncă înregistrează o uşoară creştere pentru domeniile mecanică, electric, 
electronică şi automatizări şi constant pentru protecţia mediului. 

• Numărul absolvenţilor şomeri  
✓ Pentru domeniul mecanic sub numărul de locuri vacante 
✓ Pentru domeniul protecţia mediului puţin peste posibilităţile de absorbţie ale pieţei 
✓ Pentru domeniul construcţii există cerere pe piaţa muncii. 
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 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 
profesional şi liceal tehnologic 
  Cosiderăm necesară monitorizarea în continuare a evoluţiilor şomajului şi locurilor de muncă şi 
actualizarea analizelor  privind rata şomajului, şi evoluţia ratei de ocupare a forţei de muncă, mai ales pentru 
domeniile de tradiţionale ale şcolii. 
 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,.  
 Analizând comparativ evoluţia şi raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante şi cel al şomerilor, par 
să se contureze următoarele concluzii plauzibile: 
- domenii în care totalul locurilor de muncă vacante din evidenţele AJOFM tind să egaleze sau să depăşească 
numărul şomerilor înregsitraţi: comerţ, construcţii, turism şi alimentaţie, economic şi silvicultura, urmată de 
estetica şi igiena corpului omenesc.  

Judetul Brasovș dispune de un potenţial turistic foarte ridicat, prin resursele naturale, patrimoniul cultural 
şi arhitectural, staţiunile turistice  renumite, dar şi de rezerve neexploatate suficient din cauza infrastructurii şi 
dotării tehnice necorespunzătoare, a reclamei turistice insuficiente sau datorită prestării unor servicii de slabă 
calitate..    

Specificul judeţului oferă condiţii deosebite pentru turismul montan şi agroturism. Agroturismul, 
beneficiază în mod deosebit de potenţialul gospodăriilor rurale, în deosebi în zona Bran-Moeciu, dar şi în zonele 
Vama Buzăului, Zărneşti – Poiana Mărului, Rupea, Viscri,  Prejmer, Timiş-Predeal, Făgăraş-Victoria. 
 Şi domeniul mecanic, caracterizat printr-un excedent cronic de şomeri, pare să înregistreze în ultimii ani 
analizaţi o creştere a numărului de locuri vacante în paralel cu o descreştere relativă a numărului de şomeri. 
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 înregsitrate la AJOFM şi caracterizate printr-un raport favorabil sau relativ echilbrat faţă de numărul 
de şomeri: comerţ, servicii, economic, sănătate şi asistenţă pedagogică, construcţii, instalaţii, arhitectură, 
sistematizare.  

Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional 
❖ Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM):  

Decalaj semnificativ privind rata de ocupare care în Regiunea Centru este mai mică cu 3,5 puncte 
procentuale decât media naţională şi cu 9,5 puncte procentuale faţă de media europeană (UE-27). Acest 
decalaj este şi mai accentuat în cazul femeilor şi mai ales  în rural.  

❖ Rata somajului la nivel regional: 
- În 2009, rata şomajului (BIM)la nivel regional se situează peste  media la nivel naţional (6,9%) şi 

european (9%). În Regiunea Centru, în 2009, rata şomajului (BIM) în mediul rural (11%) este sensibil 
mai mare  decât rata şomajului rural la nivel naţional (5,4%). Rata şomajului (BIM) este mai mare în 
cazul bărbaţilor (12,1%, faţă de 8,8% în cazul femeilor în 2009); 

❖ 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) 

❖ Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie la nivel regional 
- Disparităţile majore între rural şi urban, privind nivelul de instruire al populaţiei ocupate. In 2009 la 

nivel regional doar 4,2%  din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 21,5% 
în urban), ponderea celor cu nivel mediu de pregătire (liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) fiind 
de  63,1% în mediul rural (faţă 73,2 % în urban), în timp ce aproape 1/3 (32,7%) din populaţia ocupată 
din mediul rural are un nivel scăzut de educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 5,3 % 
în urban. 

➢ Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă. 
➢ Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de formare, informare, orientare şi 

consiliere. 
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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! 

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

- Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale; 
 
Performanţele școlii: 
• Integrarea informaţiilor privind piaţa muncii in procesul de orientare si consiliere a costituit baza elaborarii 

unei oferte educationale ce corespunde ponderii si structurii nevoilor locale si regionale de calificare, ceea ce 
a condus la realizarea planului de şcolarizare în totalitate.  

• Achizitiile de mijloace didactice, inclusiv echipamente moderne, prin proiecte PHARE si FSE şi în 
colaborare cu partenerii sociali permit dezvoltarea de competente specializate aferente tehnologiilor de varf. 

• Programul de formare de noi competenţe pentru cadrele didactice din centrul de resurse şi din scolile de 
aplicaţie (Utilizarea SPP, Invăţare centrată pe elev, Tehnologia informatiei, Criterii de asigurare a calitatii), 
initiat de centrul nostru de resurse, a condus la îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin 
activități în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru calitate” și la creșterea calității învățării.  

• Implementarea de proiecte la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în ultimii 3 ani scolari: 2009 – 
2010, 2010 -2011, 2011-2012 2012-2013 în parteneriat cu agenţi economici şi cu şcoli de acelaşi profil din 
alte regiuni de dezvoltare. 

• Diversificarea  ofertei educaționale  
 
• Concluzie 

Pentru a măsura şi compara performanţele şcolii în sistemul VET, sunt necesari, după părerea noastră, 

indicatori naţionali de benchmark, care să rezulte prin cumularea datelor din întreg sistemul. 
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II.2. Analiza mediului intern 
II.2.1. Indicatori de context specifici Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria 
II.2.1.1. Indicatori de intrare 
a. Cheltuielile publice pe elev au fost : 
 

ANUL Cheltuieli totale Cheltuieli-elev  

2014 1997,127  mii lei 5,658 mii lei / 353 elevi 

2015 1703,681  mii lei 534 mii lei / 319 elevi 

2016 1552,136 mii lei 5,056 mii lei /307 elevi 

2017 2705,436 mii lei 6,90 mii lei / 392 elevi 

2018 2050,344 mii lei 5,326 mii lei/ 385 elevi 

2019 3473,183 mii lei 8,905 mii lei/elev 

2020 3517,519 mii lei 9,113 mii lei/ elev 

(Sursă – bilanţ contabil) 
 
b. Raportul dintre numărul de elevi/ număr profesori (norme didactice). 
 

ANUL Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria 

2013-2014 11 elevi/profesor 

2015-2016 12,64   elevi/profesor 

2016-2017 10,68 elevi/profesor 

2017-2018 10,88 elevi/profesor 

2018-2019 10,83 elevi/profesor 

2019 - 2020 10,72 elevi/profesor 

(Sursa -  situaţii privind incadrarea cu personal) 
 

 Finantarea  cheltuielilor /elev  a necesitat optimizarea efectivelor de elevi la clasa. 
 

c. Resursele umane pentru IPT 
Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul economic şi social, pe 
de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea profesorilor. Măsurile privind  dezvoltarea 
profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze atât competenţele metodice cât şi actualizarea 
competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic. 
Pe de altă parte, ponderea importantă a populaţiei ocupate în educaţie obligă la identificarea şi planificarea unor 
măsuri adecvate de atenuare a impactului reducerilor de activitate datorate reducerii populaţiei şcolare şi în 
vederea facilitării restructurării ofertei şcolare. 
 
 
Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este de 96 %  pentru Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru 
Barbat” Victoria. 
 
d. Resurse materiale şi condiţii de învăţare 
 In anul şcolar în şcoală  au fost finalizate lucrări de reparatii si modernizare infrastructură, imbogatirea fondului 
de carte, izolarea termică a scolii, realibilitarea partiala a unor ateliere, dotari ateliere si laboratoare. 
S-a pus accent si pe dotarea laboratoarelor de analiza chimica, a atelierelor mecanice respectiv a laboratorului de 
turism si alimentatie. 
Pe parcursul anului şcolar s-a realizat o îmbunătăţire a condiţiilor de învăţare fie prin reabilitarea 
infrastructurii şcolare, fie prin dotarea cu material didactic, rămâne ca pe viitor să se găsească soluţii care să 
permită aprovizionarea cu material pentru asigurarea instruirii practice, asigurare logistică pentru susţinerea 
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procesului didactic ( materiale consumabile, internet) si modernizarea  atelierelor domeniului de constructii si 
instalatii,  asigurarea învăţământului 
 
 
 
II.2.1.2. Indicatori de proces 
▪ Planul de şcolarizare 2014-2015 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria, pentru anul şcolar 2014-2015, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  
• În proporţie de 100 %     la învăţământul profesional 
• În proporţie de 100%      Scoala profesionala 

 
▪ Planul de şcolarizare 2015-2016 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria pentru anul şcolar 2015-2016, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  

În proporţie de 100%      Scoala profesionala 
 
▪ Planul de şcolarizare 2016-2017 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria pentru anul şcolar 2016-2017, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  

În proporţie de 100%      Scoala profesionala 
 
 
▪ Planul de şcolarizare 2017-2018 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria pentru anul şcolar 2015-2016, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  

În proporţie de 100%      Scoala profesionala 
 
▪ Planul de şcolarizare 2018-2019 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria pentru anul şcolar 2015-2016, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  

În proporţie de 100%      Scoala profesionala 
 
▪ Planul de şcolarizare 2019-2020 

La nivelul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria pentru anul şcolar 2015-2016, planul de şcolarizare 
a fost realizat: 
• în proporţie de 100% la clasa a IX-a învăţământ liceal; 
• În proporţie de 100% la învăţământul seral; 
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• În proporţie de 100%      la învăţământul postliceal  
În proporţie de 100%      Scoala profesionala 
 
 

 Concluzii: In ultimii ani scolari  se constată o realizare  a planului de şcolarizare  in proportie de 100% 
datorită unei proiecţii judicioase şi a unei corelări corespunzătoare cerere-ofertă. 
 

a.  Opţiunile elevilor din invatamantul gimnazial  
Opţiunile elevilor de clasa a VIII a 
Statisticile privind opţiunile elevilor clasei a VIII-a  în anul şcolar 2013-2014, au arătat orientarea lor spre 
Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria în proportie de 44% din mediul urban si 56 % din mediul rural. 
 
Statisticile privind opţiunile elevilor clasei a VIII-a  în anul şcolar 2014-2015, au arătat orientarea lor spre 
Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria în proportie de 40% din mediul urban si 60 % din mediul rural. 
 
Statisticile privind opţiunile elevilor clasei a VIII-a  în anul şcolar 2015-2016, au arătat orientarea lor spre 
Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria în proportie de 32% din mediul urban si 68% din mediul rural. 
 
Statisticile privind opţiunile elevilor clasei a VIII-a  în anul şcolar 2016-2017, au arătat orientarea lor spre 
Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria în proportie de30% din mediul urban si 70 % din mediul rural. 
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b. Serviciul de orientare şi consiliere profesională 

 Indicatori privind activitatea de orientare şi consiliere,  

- Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria 

 Nr. de 
cabinete de 
orientare si 
consiliere 

Nr. 
consilieri 
angajaţi 

Nr.de 
elevi 

arondaţi 

Nr. de elevi consiliaţi Consiliere vocaţională Consiliere 
Absenteism 
scolar(elevi) 

Nr. 
sedinte 

consiliere 
parinti 

2014-
2015 

1 1 800 

- 40 elevi cls. a VIII-a din Şc.  
gimnaziale  Ucea de Jos, 
Viştea de Jos  
- 33 elevi cls. a XII-a. 

- 33 elevi cls. a XII-a. 29 32 

2015-
2016 

1 1 780 

- 33elevi cls. a VIII-a din Şc.  
gimnaziale  Ucea de Jos, 
Viştea de Jos  
-20 elevi cls. a XII-a. 

-20 elevi cls. a XII-a. 54 38 

2016-
2017 

1 1 757 

- 24 elevi cls. a VIII-a din Şc.  
gimnaziale  Ucea de Jos, 
Viştea de Jos  
-33 elevi cls. a XII-a. 
- 24 elevi cls. a XI- sc. 
profesionala 

- 23 elevi cls a XI-a 
sc.profesionala 
- 33 elevi  cls. a XII-a 

36 35 

2017 - 
2018 

2 2 746 

- 20 Elevi clasa a XII-
a, 14 elevi clasa a 
XI-a  

- 50 Elevi gradinite 

- 14 elevi cls a XI-a 
sc.profesionala 
- 20 elevi  cls. a XII-a 

34 35 
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2018 - 
2019 

2 2 702 

- 12 Elevi clasa a XII-
a, 21 elevi clasa a 
XI-a  

- 80 Elevi gradinite 

- 12 elevi clasa a 
XII 

- 21 elevi clasa a 
XI-a  

-  

32 32 

2019 - 
2020 

2 2 714 

- 14 elevi cls a XI-a 
sc.profesionala 
- 18 elevi  cls. a XII-a 
80 elevi gradinită 

- 14 elevi cls a XI-a 
sc.profesionala 
- 18 elevi  cls. a XII-a 

32 34 
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II.2.1.3. Indicatori de ieşire 

a. Gradul de cuprindere 

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 – 16 ani – 66,9% fata de 67,3% si a învăţământului primar (7 – 10 ani – 93,3% fata de 94%). – 
sursa PLAI Braşov. 

b.Situaţia cuprinderii elevilor –  

 
În anul şcolar 2014-2015, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel 

Treapta de 
învăţământ 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 
şcolar  

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  
şcolar  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

% faţă de început de 
an şcolar 

Liceu zi 142 140 -2 -0.01% 

Scoala 
profesionala 

32 32 0 0 

Liceu seral 72 77 +3 +0.04% 

Sc. 
postliceală 

59 59 0 0 

 
Sursă – Situaţia statistică la sfârşitul anului scolar 

 
În anul şcolar 2015-2016, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel 

Treapta de 
învăţământ 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 
şcolar  

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  
şcolar  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

% faţă de început de an 
şcolar 

Liceu zi 166 120 -46 -0.28% 

Scoala 
profesionala 

32 32 0 0 

Liceu seral 78 81 -2 -0.02% 

Sc. 
postliceală 

56 55 1 -0.01% 
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În anul şcolar 2016-2017, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel 
Treapta de 
învăţământ 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 
şcolar  

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  
şcolar  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

% faţă de început de an 
şcolar 

Liceu zi 103 87 -16 -0,16% 

Scoala 
profesionala 

69 45 -24 -0,35% 

Liceu seral 44 39 -5 -0,12% 

Sc. 
postliceală 

94 55 -39 -0.42% 

Sursă – Situaţia statistică la sfârşitul anului scolar 

În anul şcolar 2017-2018, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel 
Treapta de 
învăţământ 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 
şcolar  

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  
şcolar  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

% faţă de început de an 
şcolar 

Preșcolar 156 158 +2 +1.28 % 

Preuniversitar 236 237 +1 +0,42 % 

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

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 
şcolar  

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  
şcolar  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

% faţă de început de an 
şcolar 

Preșcolar 171 174 +3 + 1,75 % 

Preuniversitar 213 216 +3 + 1,40 % 

În anul şcolar 2019-2020, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel 
Treapta de 
învăţământ 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 

Elevi în 
evidenţă 
la sfîrşit 
de an  

Diferenţa 
dintre  

sfârşitul 
anului 

% faţă de început de an 
şcolar 
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de an 
şcolar  

şcolar  şcolar şi 
începutul 

anului 
şcolar 

Preșcolar 170 178 +8 4,71 % 

Preuniversitar 217 217 0 0 % 

 

Diferenţele dintre numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar  şi cel raportat la 
sfârşitul anului se explică prin: 
- pierderi şcolare determinate în principal de cauze materiale, schimbarea de domiciliu, plecări 

în străinătate pentru serviciu, retrageri din diferite motive, exmatriculări din cauza numărului 
mare de absenţe nemotivate, transferaţi în alte unităţi;  

- au fost declaraţi repetenţi un număr mare de elevi repetenti au fost pe ciclul inferior , 
respectiv la clasele a IX-a, pentru absente efectuate şi plecări din sistem. 

- procentul de elevi repetenţi învăţământ de zi liceu a fost mare, fapt explicat şi prin lipsa de 
interes faţă de şcoală a unor tineri. 

c.Eşec şcolar 

In anul scolar 2014-2015  s-a înregistrat un total de 11   elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 5 
Liceu seral 1 
Sc . profesionala 2 
Sc. postliceală 3 

 

In anul scolar 2015-2016  s-a înregistrat un total de .23 elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 7 
Liceu seral 3 
Sc . profesionala 13 
Sc. postliceală 0 

 

In anul scolar 2016-2017  s-a înregistrat un total de  42 elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 7 
Liceu seral 9 
Sc . profesionala 5 

Sc. postliceală 21 
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In anul scolar 2017-2018  s-a înregistrat un total de  54 elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 5 
Liceu seral 16 
Sc . profesionala 8 

Sc. postliceală 25 
 

In anul scolar 2018-2019  s-a înregistrat un total de  31 elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 7 
Liceu seral 7 
Sc . profesionala 17 

Sc. postliceală 0 
 

In anul scolar 2019-2020  s-a înregistrat un total de  26 elevi declaraţi repetenţi la nivelul 
întregii şcoli, pe niveluri de invatamant . 

Nivel Repetenti  
Liceu zi 4 
Liceu seral 0 
Sc . profesionala 15 

Sc. postliceală 7 
 
 
 
 

 Concluzie: eşecul şcolar respectiv abandonul scolar apare la clasele de liceu seral, la cele de 
clasa a IX-a şi la şcoala postliceală. Motivele determinante sunt de natură social-economică şi 
un anumit dezinteres faţă de şcoală. Deasemenea, se constată că pregătirea de bază insuficientă 
pentru parcurgerea curriculum-ului de liceu. 
 

 
  

c. Rata de succes  la examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru liceu 
tehnologic  100% din numărul absovenţilor înscrişi la examen. Aceştia reprezintă un procent de 
96% din rata absolvenţilor pe promoţie. 

Sursa: cataloage şi rapoarte examen 
d. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie  

Rata de tranziţie la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria de la învăţământul prescolar la 
cel preuniversitar la nivelul unităţii noastre este de 100% . 
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II.2.2 Planul de şcolarizare  

II.2.2.1. Evoluţia calificărilor în perioada 2010-2022 

Fi
lie
ra
/N
iv
el 

Profil Specializare 
2010

-
2011 

2011-
2012 

2012
-

2013 

2013-
2014 

201
4-

201
5 

2015- 
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

LI
C
E
U 
Te
hn
ol
og
ic
a 

Servici
i 

Tehnician in 
turism 

* * * * 

* * * * * * 

  
Tehnician in 
activitati de 

comert 
* *   

      

  
Tehnician in 
gastronomie 

    
  * * * * 

Te
hn
ol
og
ic
a 

Tehnic 

Tehncian 
mecatronist 

* * * * 
* * *    

Tehnician 
mecanic 
pentru 

intretinere si 
reparatii 

* *   

      

Tehnician in 
chimie 

industriala 
* *   

      

Tehnician 
transporturi 

 * * * 
      

Tehnician 
chimist de 
laborator 

  * * 
* *     

Tehnician 
mecanic 

pt.intretinere 
si reparatii 

  * * 

* * * *   

  

Mecanic 
utilaje si 

instalatii in 
industrie 

* * * * 

      

Te
hn
ol

resurse 
Tehnician 
ecolog si 
protectia 
mediului 

 * * * 

* * * * * * 
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og
ic
a 

Tehnician 
chimist de 
laborator 

* *   

      

Li
ce
u  

Te
or
eti
ca 

Real 

Matematica-
informatica, 

intensiv 
informatica 

* * *  

      

A
n 
de 
co
m
pl
et
ar
e 

Electro
mecani

ca 

Electromeca
nic utilaje si 

instalatii 
industriale 

*    

      

Turism 
si 

aliment
atie 

Ospatar 
(chelner) 

vanzator in 
unitati de 

alimentatie 
publica 

* * *  

      

      
      

Sc
oa
la 
po
stl
ic
ea
la  

Tehnic 

Tehnician 
laborant 
pentru 

protectia 
calitatii 

mediului 

  * * 

* * *  * * 

 
Tehnician 
tehnolog 
mecanic 

* *   
* *  * *  

 
analist 

programator 
 * *  

  * *  * 

Servici
i 

Tehnician in 
activitati de 
secretariat 

*    
      

Sc
oa
la 
pr
of
esi
on
al
ă 

Turism 
ai 

servicii 

Lucrator in 
alimentatie 

* *   

      

 

Ospatar 
(chelner) 

vanzator in 
unitati de 

alimentatie 

    

   * * * 

 
Mecani

ca 
Lucrator in 
lacatuserie 

*    
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mecanica 
structuri 

  

Mecanic 
utilaje si 

instalatii in 
industrie 

    

* * * * * * 

Sudor       * * * * 

 

 Planul de şcolarizare înregistrează o scădere ca urmare a scaderii numarului de elevi. 
 

II.2.2.2. Analiza ofertei curente pentru planul de şcolarizare pentru anul 
şcolar  
Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala =  an şcolar 

2014-2015 

Nivel de 
învăţământ Filiera Profil 

Domeniul de 
pregătire de bază 

Specializări 
(finalităţi) Nr. clase 

 

Liceu zi Tehnologica Tehnic 
Turism si alimentatie 

tehnician in turism 
1 

IX A  

Liceu zi Tehnologica Tehnic 

Turism si alimentatie 
tehnician in turism 

1 
X A  

Liceu zi Tehnologica Tehnic 

Mecanica 
tehnician mecatronist 

1 
X B  

Liceu zi Tehnologica 

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

 
Tehnician chimist de 

laborator 

1 

XI A  

Liceu zi Tehnologica Tehnic 
 

tehnician mecatronist 
1 

XI B  

Liceu zi Tehnologica 

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

 
tehnician ecolog si protectia 

calitatii mediului 

1 

XII A  

Liceu zi Tehnologica Tehnic 
 

tehnician mecatronist 
1 

XII B  

Liceu seral Tehnologica Tehnic 

 
Tehnician mecanic 

pt.intretinere si reparatii 
 

1 
XII - A–

seral  
 

Liceu seral Tehnologica Tehnic 

 
Tehnician mecanic 

pt.intretinere si reparatii 

1 XIII -A–
seral  

 



COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

PLANUL DE ACŢIUNE 
AL ŞCOLII 

2017-2022 

 

 

 

 

 
41 

Liceu seral Tehnologica Tehnic 

 
Tehnician mecanic 

pt.intretinere si reparatii 

1 
XIV - A–

seral  

Scoala 
postliceala 

  

Mecanica 

Tehnician tehnolog mecanic    

1 

PL  anul  I  
 

Scoala 
postliceala 

  

Protectia mediului 
Tehnician laborant pentru 
protectia calitatii mediului  

 

1 

PL  anul  II  
 

Scoala 
profesionala 
3 ani 

  

Mecanica 

mecanic utilaje si instalatii 
in industrie 

1 
IX-inv. 

profesional 
– 3 ani 

 

Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala =  an 
scolar 2015-2016 

Nr 
crt 

Clasa Specializare  Nr elevi 

1.  
IX A –  

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia mediului /protectia 
mediului-domeniu general/-Tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului 

17 

2.  X A  Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/Turism si alimentatie-domeniu general/- tehnician 
in turism - XII-a 

25 

3.  XI A  Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/Turism si alimentatie-domeniu general/-tehnician 
in turism- XII-a 

25 

4.  XI B  Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII -
a 

21 

5.  XII A = comasata cu 

XI B 
Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia mediului/Specializare-  

Tenician chimist de laborator-XII-a 
9+17 = 26 

6.  XII B  Filiera-Tehnologica/Profil-Tehnic/Specializare-Mecanica / tehnician mecatronist-XII 

7.  XI - A–– seral  Tehnologica/Tehnic/MecanicaTehnician mecanic pt.intretinere si reparatii  28 

8.  XII - A–seral  Tehnologica/Tehnic/MecanicaTehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 22  

9.  XIII -A–seral  Tehnologica/Tehnic/Mecanica/ Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 23 

10.  PL  anul  I  
Tehnic/ Protectia mediului/ Tehnician laborant pentru protectia calitatii 

mediului  
45 

11.  PL  anul  II  Tehnic/ Mecanica/ Tehnician tehnolog mecanic   - 22 
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12.  IX-inv. 
profesional – 3 

ani   
Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 

31 

13.  X-inv. profesional 
– 3 ani  

Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 
34 

 

2016-2017 
Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala  

Clasa  Specializare  

IX A 
Filiera-Tehnologica/ Domeniul de pregatire de baza-Turism si alimentatie/ 

Calificare profesionala-Tehnician in gastronomie-( XII-a) 

X A  
Filiera-Tehnologica/Domeniul de pregatire de baza-Protectia mediului / 

Calificare profesionala -Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului-( XII-a) 

XI A  
Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii 

Calificare profesionala- tehnician in turism - ( XII-a) 

XII A  
Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii 

Calificare profesionala- tehnician in turism - ( XII-a) 

XII B  
Filiera-Tehnologica/Profil Tehnic 

Calificare profesionala - tehnician mecatronist--( XII-a) 

XII - A–seral  
Filiera-Tehnologica/Profil Tehnic 

Calificare profesionala -Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 
XIII -A–seral  

 
Filiera-Tehnologica/Profil Tehnic 

Calificare profesionala -Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii 

PL  anul  I  Domeniul Informatica/ Calificare profesionala - Analist programator 

PL  anul  II  
Domeniul  Protectia mediului/  

Calificare profesionala-Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului  

IX-inv. 
profesional 

– 3 ani 

Profil Tehnic/ Domeniul de pregatire de baza-Constructii instalatii si lucrari 
publice/Calificare profesionala- Constructor structuri monolite-0,5 clasa 

 
Profil Tehnic/ Domeniul de pregatire de baza-Mecanica 

/Calificare profesionala- Sudor-0,5 clasa 
X-inv. profesional 

– 3 ani 
Domeniul Mecanica/Calificare- mecanic utilaje si instalatii in industrie 

XI-inv. 
profesional 

– 3 ani 
Domeniul Mecanica/ Calificare- mecanic utilaje si instalatii in industrie 
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2017-2018 
Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala  

 

Clasa  Specializare  

IX A  
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-Tehnician in 

turism 

X A  
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-Tehnician în 

gastronomie 

XI A  

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia mediului /protectia mediului-

domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

XII A  
Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/ 

Turism si alimentatie-domeniu general/ 

- tehnician in turism - XII-a 

XI - A–– seral  Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului /tehnician ecolog  si protectia calitatii mediului  

XIII - A–– seral  

 

Tehnologica/Tehnic/Mecanica 

Tehnician mecanic pt.intretinere si reparatii  

 

PL  anul  I  Mecanica / Tehnician tehnolog mecanic-(1,5 ani) 

PL  anul  II  Informatica/ Analist programator (2 ani) 

IX-inv. profesional – 3 ani  
Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati 

de alimentatie 

 

X-inv. profesional – 3 ani  
Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

 

XI-inv. profesional – 3 ani  Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 

 

2018-2019 
Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala  

Clasa / Diriginte Specializare  

IX A  Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea profesionala-Tehnician in turism 

X A  
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician in turism 

XI A  
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician în gastronomie 

XII A  

Filiera-Tehnologica/Profil- Resurse naturale si protectia mediului /protectia 

mediului-domeniu general/ 

-Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 
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XII - A–– seral  
Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului /tehnician ecolog  si protectia 

calitatii mediului  

PL  anul  I  
Domeniul Protectia mediului/ Calificarea profesionala-Tehnician laborant pentru 

protectia calitatii mediului 

PL  anul  II  Domeniul Mecanica / Calificarea profesionala Tehnician tehnolog mecanic 

IX-inv. profesional – 3 ani 

 

Domeniul de pregatire profesionala de baza - Mecanica/  

a)  Domeniul de pregatire profesionala generala- Prelucrari la cald – Calificarea 

profesionala nivel 3 – Sudor –  

b) Domeniul de pregatire profesionala generala- Mecanica de montaj, intretinere 

si reparatii – Calificarea profesionala nivel 3 – Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie –  

X-inv. profesional – 3 ani 

 

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare profesionala-Ospatar (chelner) 

vanzator in unitati de alimentatie 

 

XI-inv. profesional – 3 ani 

 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

 

 

2019-2020 
Învăţământul liceal cursuri de zi şi seral, postliceal, scoala profesionala  

Clasa / Diriginte Specializare  

X A  Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea profesionala-Tehnician in turism 

XI A  
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician in turism 

XII A 
Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu general/-

Tehnician în gastronomie 

XIII - A–– seral 
Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului /tehnician ecolog  si protectia 

calitatii mediului  

PL  anul  I  Domeniul Informatica/ Calificarea profesionala Analist programator 

PL  anul  II  
Domeniul Protectia mediului/ Calificarea profesionala-Tehnician laborant pentru 

protectia calitatii mediului 

IX-inv. profesional – 3 ani 

 

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare profesionala-Ospatar (chelner) 

vanzator in unitati de alimentatie 
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IX-inv. profesional – 3 ani 

 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

 

X-inv. profesional – 3 ani 

 

Domeniul de pregatire profesionala de baza - Mecanica/  

a)  Domeniul de pregatire profesionala generala- Prelucrari la cald – Calificarea 

profesionala nivel 3 – Sudor –  

b) Domeniul de pregatire profesionala generala- Mecanica de montaj, intretinere 

si reparatii – Calificarea profesionala nivel 3 – Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie –  

XI-inv. profesional – 3 ani 

 

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare profesionala-Ospatar (chelner) 

vanzator in unitati de alimentatie 

 

 

II.2.3. Curriculum  pentru anul şcolar  
CURRICULUM  utilizat: 

- la învăţământul primar special - OMECT nr.5229/2008 privind programele şcolare revizuite 

- la învăţământul gimnazial special– OMECI nr.5097/09.09.2009 privind programele şcolare  
- la învăţământul liceal special 
- la toate nivelele de învăţământ liceal şi  profesional, pentru toate calificările /profilurile existente 

în unitatea de învăţământ, este cel naţional, conform ordinului MECI nr.4857/31.08.2009, 
OMECI  nr.5099/09.09.2009, OMECI nr.5098/09.09.2009, Ordin MECI nr.3412/16.03.2009, Ordin 

MECI nr.3411/16.03.2009, nr. 3081/27.01.2010  şi 3313/02.03.2009, 3331/25.02.2010, 
4051/24.05, 2006  

- HG nr. 917/2018, se aplică prevederile HG nr. 1555/09.12.2009, anexa nr. 1, ale OMEN nr. 

4435/29.08.2014 și HG nr. 918/20.11.2013, completată şi modificată cu HG nr. 567/15.07.2015 

și HG nr. 132/21.03.2018. pentru calificările profesionale ce se pot obține la finalizarea stagiilor 
de pregătire practică, după absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic, înscrise în Registrul 

Național al Calificărilor Profesionale (RNCP) aprobat prin HG nr. 917/2018, se aplică prevederile 

HG nr. 1555/09.12.2009, HG nr. 918/20.11.2013, completată şi modificată cu HG nr. 

567/15.07.2015 și HG nr. 132/21.03.2018 şi OMEN nr. 4421/27.08.2014. 

- OMEN nr. 4434/29.08.2014 și HG nr. 918/20.11.2013, completată şi modificată cu HG nr. 

567/15.07.2015 și HG nr. 132/21.03.2018. pentru calificările profesionale ce se pot obtine la 
absolvirea şcolii postliceale, în urma susținerii și promovării examenului de certificare, se aplică 
prevederile HG nr. 866/13.08.2008 și HG nr. 918/20.11.2013, completată și modificată cu HG nr. 
567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018. pentru calificările profesionale ce se pot obține la 
absolvirea şcolii de maiştri, în urma susținerii și promovării examenului de certificare, se aplică 
prevederile HG nr. 866/13.08.2008 și HG nr. 918/20.11.2013, completată şi modificată cu HG nr. 

567/15.07.2015 și HG nr. 132/21.03.2018. 

- Curriculum de dezvoltare locală a fost elaborat in functie de particularitatile economice existente 
in zona având în vedere competenţele solicitate de catre agentii economici pentru clasele a IX-a si a X-a 
 
II. 2.4. Resurse umane 2014-2015 , 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
Resurse umane 2014-2015 

Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 
resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, 50% cu grad didactic I din numărul 
total de cadre didactice şi numai 1% profesori necalificaţi. 
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Prin oferta educaţională aferentă anului şcolar 2014-2015 numărul de posturi este de 17.29 cu 
următoarea structură: 
- 4.5 norme didactic auxiliar (1 administrator financiar, 0.5 administrator patrimoniu, 0.5 

secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar platit din fonduri extrabugetare (0.5 administrator 
patrimoniu) 

- 14.5 norme personal nedidactic (6.5 îngrijitori, 4 muncitori, 2 paznici, 2 soferi); 

- 28 cadre didactice: 15 sunt titulari, 2 detaşaţi din unitatea scolara, 9 suplinitori, 2 pensionari 
 96.42 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

 

 Resurse umane Total Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

% 

Total cadre didactice 28    

Profesori  28 

Deb 2 7.14% 

Def 7 25% 

II 5 17.86% 

I 14 50% 

Cadre did.aux. 6   100% 

Nedidactic 14   100% 

 
 
Resurse umane 2015-2016 

Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 
resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, 48% cu grad didactic I din numărul 
total de cadre didactice şi numai 4% profesori necalificaţi. 

Prin oferta educaţională aferentă numărul de posturi este cu următoarea structură: 
- 17,59 norme didactice 

- 4.5 norme didactic auxiliar (1 administrator financiar, 0.5 administrator patrimoniu, 0.5 
secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar platit din fonduri extrabugetare (0.5 administrator 
patrimoniu) 

- 13.5 norme personal nedidactic ocupate si 1 norma vacanta- 1 sofer (6.5 îngrijitori, 4 
muncitori, 2 paznici, 2 soferi); 

- 23 cadre didactice: 16 sunt titulari,  5 suplinitori, 2 pensionari 
  
• 96 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

Pe categorii de pregătire, situaţia personalului didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 

Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria se prezintă astfel: 

 

 Resurse umane Total 
Pers. 

Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

% 
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Total cadre didactice 23    

Profesori  23 

Deb 3 13% 

Def 4 18% 

II 5 21% 

I 11 48% 

Cadre did.aux. 6   100% 

Nedidactic 14   100% 

 

Structura cadrelor didactice care activeaza in cadrul colegiu, an scolar 2015-2016,   pe 

discipline se prezintă astfel: 

Resurse umane 2016-2017 
Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 

resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, 48% cu grad didactic I din numărul 
total de cadre didactice şi numai 3% profesori necalificaţi. 

Prin oferta educaţională aferentă numărul de posturi este cu următoarea structură: 
- 19,27 norme didactice 

- 4.5 norme didactic auxiliar (1 administrator financiar, 0.5 administrator patrimoniu, 0.5 
secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar platit din fonduri extrabugetare (0.5 administrator 
patrimoniu) 

- 13.5 norme personal nedidactic ocupate si 1 norma vacanta-  sofer (6.5 îngrijitori, 4 
muncitori, 2 paznici, 2 soferi); 

- 29 cadre didactice: 16 sunt titulari,  10 suplinitori, 3 pensionari 
 

• 98 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

Pe categorii de pregătire, situaţia personalului didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 

Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria se prezintă astfel: 

 

 Resurse umane Total 
Pers. 

Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

% 

Total cadre didactice 29    

Profesori   

Deb 3 11% 

Def 6 21% 

II 4 14% 

I 14 48% 

Cadre did.aux. 6   100% 

Nedidactic 13   100% 
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Resurse umane 2017-2018  
Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 

resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, 51% cu grad didactic I din numărul 
total de cadre didactice şi numai 4% profesori necalificaţi. 

Prin oferta educaţională aferentă numărul de posturi este cu următoarea structură: 
- 24,80 norme didactice  

- 5,00  norme didactic auxiliar (1,50 administrator financiar, 1  administrator patrimoniu, 0.5 
secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar - din fonduri extrabugetare (0.5 administrator patrimoniu) 

- 17 norme personal nedidactic ocupate si 1 norma vacanta-  sofer (9  îngrijitori, 5 muncitori, 
2 paznici, 1 soferi); 

- 35 cadre didactice: 22 sunt titulari, 7suplinitori, 6 pensionari 
 

• 97 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

Pe categorii de pregătire, situaţia personalului didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 
Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria se prezintă astfel: 

 Resurse umane Total 
Pers. 

Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

% 

Total cadre didactice 35    

Profesori   

Deb 3 8% 

Def 6 17% 

II 4 11% 

I 14 40% 

Profesor inv. prescolar 
 

II 3 8% 
 

 
Def 1 2% 

 
 

Deb 1 2% 

Educatoare inv. 
prescolar 

 
I 1 2% 

 
 

Def 3 8% 

Cadre did.aux. 8   100% 

Nedidactic 15   99% 

 

Resurse umane 2018-2019  
Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 

resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, existând numai  2% profesori 
necalificaţi. 

Prin oferta educaţională aferentă numărul de posturi este cu următoarea structură: 
- 24,77 norme didactice  

- 5,00  norme didactic auxiliar (1,50 administrator financiar, 1  administrator patrimoniu, 0.5 
secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar - din fonduri extrabugetare (0.5 administrator patrimoniu) 
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- 17 norme personal nedidactic ocupate si  norma vacanta- 2 sofer (9  îngrijitori, 5 muncitori, 
2 paznici, 1 soferi); 

- 36 cadre didactice 
 

• 98 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

Pe categorii de pregătire, situaţia personalului didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 
Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria se prezintă astfel: 

 Resurse umane Total 
Pers. 

Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

Total cadre didactice 36   

Profesori   

Deb 2 
Def 6 
II 2 
I 17 

Profesor inv. prescolar 
 

II 5 
 

 
Def 1 

 
 

I 2 

  Deb 1 

Cadre did.aux. 5   

Nedidactic 17   

 

Resurse umane 2019-2020  
Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea 

resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică, existând numai 2% profesori 
necalificaţi. 

Prin oferta educaţională aferentă numărul de posturi este cu următoarea structură: 
- 24,78 norme didactice  

- 5,00  norme didactic auxiliar (1,50 administrator financiar, 1  administrator patrimoniu, 0.5 
secretar, 0.5 bibliotecar, 1 informatician, 1 laborant) 

- 0.5 norma didactic auxiliar - din fonduri extrabugetare (0.5 administrator patrimoniu) 

- 17 norme personal nedidactic ocupate si  norma vacanta- 2 sofer (9  îngrijitori, 5 muncitori, 
2 paznici, 1 soferi); 

- 36 cadre didactice 
 

• 98 % din totalul personalului didactic al şcolii este calificat. 

Pe categorii de pregătire, situaţia personalului didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 
Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria se prezintă astfel: 
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 Resurse umane Total 
Pers. 

Grad didactic Pe categorii 
de pregătire 

Total cadre didactice 36   

Profesori   

Deb 1 
Def 6 
II 4 
I 15 

Profesor inv. prescolar 
 

II 5 
 

 
Def 1 

 
 

I 1 

  Deb 2 

Cadre did.aux. 5   

Nedidactic 17   
 Concluzii: 

▪ Numarul personalului didactic titular este mai mare decât cea a suplinitorilor; 
▪ gradul de acoperire cu personal calificat la disciplinele tehnice dar şi la disciplinele de 

cultură generală este de peste 97%; 
▪ 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  

▪  
II.2.5. Formarea profesională 2013-2014/ 2014-2015/2015-2016/2016-2017/ 
(Sursa RAPOARTE privind activitatea de formare/ perfecţionare) 
II.2.5.1. Obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane, cuprinse în Planul de Acţiune al 
Şcolii şi în Planul Managerial: 

- analiza şi dezbaterea programelor de învăţământ; 
- discutarea documentelor de planificare şi proiectare a materiei; 
- realizarea de interasistenţe cu precădere la cadrele debutante; 
- verificarea planificărilor calendaristice şi supervizarea de către directori; 
- înscrierea cadrelor la cursuri de perfecţionare şi formare continuă; 

II.2.5.2. 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 ştiinţificejudeţene, interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale (cooptarea colegilor). 
 
II.2.5.3. Situaţia studiilor postuniversitare /masterate/ doctorate  
 

Nr. 
crt. 

STUDII POSTUNIVERSITARE/ MASTERATE 
NUMAR 
CADRE 

DIDACTICE 

1  MANAGEMENT EDUCATIONAL 
2 

2 
MANAGEMENT INSTITUTIONAL SI  MARKETING 
EDUCATIONAL 

12 

3 Management si leadership in educatie 
12 
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II.2.5.4. Profesorii metodişti  

- 3 PROFESORI 
 
II.2.5.5. Manageri de proiect  

- 4 PROFESORI 
II.2.5.6. Expert achizitii publice: 1 administrator 
 
II.2.5.7. Domeniile principale de formare a cadrelor didactice  
 

Domeniile principale de formare a cadrelor didactice 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,  

2016-2017, 2017 – 2018, 2018-2019, 2019 - 2020 
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Nr. 
Crt. 

Categoria de 
personal 

Nr. personal  
participant la 

cursuri de formare 
profes. 

Tip/ denumire curs 

1.  Cadre didactice 7 Scoala rezidentiala 
3 Award  

8 Compendiu  
1 Dezv. de comp. cheie  de comunicare in lb. engleza pt. 

pers. did. 
3 Formarea cadrelor did. mat+st. ec. 

1 Educatie pt. viata de familie 
1 Instruirea diferentiata a elevilor 
1 Profesorul si cariera de success 
1 Utilizarea resurselor informatice moderne in predarea 

eficienta a lb. engleze  
1 Permis European de conducere a computerului Avansat 

M6 
1 Profesor –evaluator de competente profesionale 
1 Competente si performanta in scoala de azi 
1 Euro – Meca FORM 
1 Managementul situatiilor de criza 
1 Autoform  
1 Reform Transilvania 
1 Psihologie educational 
1 Dezvoltare personala 
1 Competente cheie TIC  in curriculum scolar 
1 Cambridge ESOL 
1 Instruirea diferentiata a elevilor 
1 Evaluarea si temperamental scolarilor 
1 Educatie parental 
1 Manag. res. umane in unit. de inv. preuniv. 
1 Program de perfectionare in GEOMATICA 
8 Mentorat  
8 Management institutional si marketing educational 

20 Curs utilizare platformă G Suite 
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Structura pe vârste a personalului didactic este: 18% in grupa de varsta 25-35 ani, 28% in grupa de varsta 35-45 ani si 54 % in grupa de varsta 45-65 ani si 
peste. 
Domeniile principale de formare a cadrelor didactice 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Categoria de personal Nr. personal  
participant la 

cursuri de 
formare 

profesionala 

Tip/ denumire curs 

2.  Cadre didactice 2 Personalul didactic din sist. de invatamant  preuniv. Si universitar de stat – promotor al 
invatarii pe tot parcursul vietii 

1 Matedidactica – formarea continua a prof. de matem. pt . inv. preuniv. 

1 Sisteme avansate de fabricatie in inv. Ethnic 
1 FACILITATOR – pentru invatarea permanenta in scoala 
1 Competente si performanta in scoala de azi 

9 Management educational 

12 Management si leadership in educatie 

9 Invatand sa traim impreuna – curs etica prfesionala 
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II.2.6. Resurse materiale  

Toate spaţiile destinate activităţilor şcolare au autorizaţia sanitară de funcţionare şi autorizaţie de 
funcţionare din puncte de vedere SSM+PSI. 

În momentul de faţă spaţiile se prezintă astfel: 
- Laboratoare şi ateliere destinate pregătiri practice şi de specialitate : 

Domeniul Spaţiu şcolar destinat 

Mecanica - 2 cabinete mecanica  

- 1 laborator 

-  6 ateliere  

Electric  - 1 atelier electric  

Turism si alimentatie - servicii - 1 laborator 

Tamplarie - 1 atelier 

- Cabinete pentru pregătirea generală: 

Disciplina Spaţiul şcolar destinat 

Chimie - 3 laboratoare 

Fizică - 2 anexe sala clasa 

Informatica - 5 laboratoare cu acces la internet  

Educaţie fizică 
- 1 sală de sport acoperita si 1 teren sport in aer liber 
- 1 teren fotbal cu iarba 

Biologie - 1 cabinet 

- Alte spaţii 
▪ Birouri - 8 sali – dotate cu calculatoare, multifuncţionale, telefon/fax. 
▪ Sala profesorală – 1 sala 
▪ Arhivă – 1 sali 
▪ Depozit manuale  - 1 sală 
▪ Cabinet psiholog - 2 sali –  prevăzută cu dotările impuse de normative 
▪ Cabinet medical – 1 sala 
▪ 14 sali de clasa 

 

II. 2.7. Consilierea  şi  orientarea profesională oferită elevilor 2013-2014, 2014-2015 

Acţiunea Grupul ţintă Scop 

Consiliere in cariera 

– teste 

 

Elevii claselor terminale 
Orientarea in cariera pe baza 

aptitudinilor personale 



COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

PLANUL DE ACŢIUNE 
AL ŞCOLII 

2017-2022 

 

 

 

 

 
55 

Realizarea şi 

distribuirea de 

materiale publicitare 

Elevii claselor a VIII-a, 

absolventi de liceu 

Atragerea elevilor  si 

absolventilor de liceu pentru 

continuarea studiillor  in 

scoala noastra 

Lecţii deschise 
Elevii claselor a VIII-a de la 

şcolile generale ţintă 

Atragerea elevilor  si 

absolventilor de liceu pentru 

continuarea studiilor  in 

scoala noastra 

Întâlniri  cu agenţii 

economici şi 

participarea la 

programele 

dezvoltate de aceştia 

Elevi de clasa a XI-a si a XII-a  

; Vizite la Universitatea 

Transilvania Brasov, 

Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu, Kronstadt 

Intalnire de informare si 

prezentare a Universitatilor 

si a agentilor economici 

Orientarea în carieră 

a elevilor de liceu 

Elevii de clasa a XI-a si a XII-

a 

Informarea in legatura cu 

piata muncii de catre  agenti 

economici 

 
Pentru a cunoaşte mai bine specificul calificărilor şi a le aplica în condiţii reale, scoala a 

încheiat conventii de practica cu agenti economici reprezentativi pentru economia zonei, 
astfel ca elevii sa poata desfasura  ore de instruire practica la acestia, pe baza unui Curriculum 
în dezvoltare locală realizat în parteneriat. Scoala faciliteaza în acest fel tranzitia de la scoala 
la viaţa activă. (Mediul extern). 

O altă direcţie de acţiune o reprezintă abordarea in cadrul orelor de dirigentie unor teme 
de consiliere si orientare ca: autocunoaşterea, comunicarea, dezvoltarea responsabilitatilor 
sociale si formarea deprinderilor de interacţiune socială, dezvoltarea aptitudinilor si 
comportamentelor adecvate promovarii propriei sănătăţi fizice si mentale, dezvoltarea 
carierei, responsabilizare sociala si deprinderi de relationare pozitiva, etc. 

Pentru elevii claselor gimnaziale, consilierea presupune si definirea abilitatilor pe care 
un candidat trebuie să le aibă de la început pentru a obţine diverse calificari profesionale. 
Buna consiliere s-a regasit intr-un numar mare de optiuni ale absolventilor de învăţamânt 
gimnazial pentru oferta şcolii noastre. 
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II.2.8. Predarea şi învăţarea – principiul 5 al calităţii – 2014-2020 

 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 

• Implicarea majorităţii 
cadrelor didactice 

• Familiarizarea 
profesorilor cu aspectele 
urmărite prin observarea 
lecţiilor 

• Completarea dosarelor 
de catedră cu un număr 
mare de documente şi 
materiale specifice 

• Lecţii de înalt nivel 
susţinute de cadrele 
didactice 

• Preocupările cadrelor 
didactice pentru 
elaborarea documentelor 
şi actualizarea 
cunoştinţelor în 
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 pentru care elevii 
au un limbaj de 
specialitate format şi 
realizează conexiuni 

• Utilizarea 
eficientă a 
laboratoarelor de 
informatica 

• 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 
elev 

 

• Insistarea pe 
munca 
individuală, pe 
grupe, perechi şi 
ateliere de lucru 
a elevilor 

• Desfăşurarea 
activităţilor şi în 
afara sălii de 
clasă:  CDI, etc. 

• Achiziţionarea 
aparaturii 
multimedia 

• Dotarea 
laboratoarelor cu 
materiale 
didactice 
corespunzătoare 
specializării în 
vederea atingerii 
competenţelor 
vizate 

• Îmbunătăţirea 
prezentei elevilor 
la orele de 
meditaţii şi 
consultaţii oferite 
de profesori in 
scoala 

• Utilizarea a cât 
mai multe şi 
variate metode 
de predare 
învăţare evaluare 

 

 

• 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 
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 
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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 
discipli. Tehnice 

diriginţilor 
 

 
II.2.9. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară şi educativă  
Obiectivele proiectelor educative: 

-promovarea sanatatii si a starii de bine a elevului; 
-dezvoltarea personala a elevului; 
-lucrul in echipa; 
-adaptarea la schimbarile sociale; 
-integrarea in societate. 

Grupuri tinta: 
-elevii din invatamantul special primar, gimnazial si liceal , invatamant normal liceal 

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

Cine? 
-cadrele didactice; 
-cadrele medicale; 
-psihologi; 
-reprezentanti ai asociatiilor guvernamentale si nonguvernamentale; 
-companii private; 
-mass-media. 

Cum? 
-formarea cadrelor didactice pentru instruirea elevilor in cadrul orelor de curs si de 
dirigentie (“Sanatate mentala si emotionala”,” Consiliere si Orientare profesionala”, 
“Trafic de fiinte umane”,” Drogurile licite si ilicite”- cursuri derulate in colaborarea 
cu Casa Corpului Didactic); 
-promovarea educatiei in cadrul activitatilor extracurriculare si extrascolare. 

Când? 
-formarea profesorilor conform activităţii CCD; 
-pilotarea proiectelor educative; 
-implementarea proiectelor educative 2008-2014. 

Pentru ca numarul de elevi care recepteaza informatia sa fie cat mai mare am abordat 
urmatoarele strategii: 
- identificarea unor teme obligatorii legate de sanatate in cadrul disciplinelor obligatorii astfel ca in 

cadrul orelor de biologie, fizica, chimie, psihologie si sociologie, o ora a fost dedicata prezentarii 
fenomenelor legate de sanatate, consumul de droguri, educatie sexuala, care se leaga de specificul 
disciplinei in cadrul orelor de dirigentie au fost reluate toate aceste teme unificand si completand 
informatia oferita de profesorii de specialitate; 
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- utilizarea metodei peer-education (educatia intre egali) in sensul ca aceasta campanie a fost 
sustinuta de catre studenti-elevi liceeni sau elevi liceeni-elevi de gimnaziu. 
 

 Concluzii: 
Transpunerea in practica a programelor educative a pornit de la premisa ca numai din partea unor 
copii sanatosi se poate astepta un randament scolar optim si a condus in anul scolar trecut o buna 
insertie profesionala si o buna integrare sociala a tinerilor nostri absolventi (Mediul extern). 
Orientarea procesului decizional si cresterea responsabilitatii tinerilor aflati la varsta a formarii 
personalitatii(Mediul intern).  
Asigurarea unei populatii scolare educate pentru un mod de viata sanatos. 
Realizarea indirecta a educatiei adultilor. 
Pregatirea elevilor de a deveni parinti. 
Micsorarea numarului de delicventi. 
In ceea ce priveste consumul de droguri desi am incercat limitarea consumului de droguri licite 
suntem constienti de faptul ca eliminarea completa a consumului este un deziderat inca imposibil de 
realizat de aceea este necesara legatura permanenta intre cadrele didactice si familiile elevilor mai 
ales in cazul potentialilor consumatori sau al celor cu risc ridicat de consum. Am constatat ca este 
nevoie nu numai de informarea tinerilor ci si a populatiei in general. 
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• implementarea de proiecte la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în ultimii  ani scolari 

Nr
crt 

Nivelul de 
implementare 

Denumirea proiectului Obiective Grup ţintă 

1 Judetean 
Concurs „Tehnologii 
vechi si noi” 

 
Elevii de la liceele tehnologice 
si scoli profesionale din judet 

2 Judetean 
Concurs „Natura – viata 
mea si a noastra” 

 
Elevi de la scoli generale, licee 
si cluburi ale elevilor 

3 Local Stop violentei! 
O mai buna comunicare intre scoala, copii si 
parinti; reducerea si combaterea violentei in scoli 

Elevi si parinti 

4 Local Bazarul de Craciun  
Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” si Scoala 
Speciala Victoria 

5 Local Salvati copiii! 
Constientizarea importantei educatiei din primii ani 
de scoala 

Elevi, parinti, autoritati locale 

6 National 
Concurs „Floare de colt” 
– Ecoturism si 
Informatica 

Formarea deprinderilor si a spiritului de competitie 
prin activitati de protejare a mediului 

Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

7 National 
„Cupa Muntilor Fagaras” 
– Concurs de orientare 
turistica 

Formarea deprinderii de orientare in spatiu 
Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

8 National Patrula de reciclare Protejarea mediului prin reciclarea materialelor Elevi, profesori, comunitate 

9 Mondial Eco-Scoala 

Dezvoltarea comportamentelor favorabile ocrotirii 
si mentinerii mediului natural; 
Formarea unor atitudini constructive si responsabile 
privind conservarea si protectia mediului 

Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” 

10 Judetean 
Concurs „Tehnologii 
vechi si noi” 

 
Elevii de la liceele tehnologice 
si scoli profesionale din judet 

11 Judetean 
Concurs „Natura – viata 
mea si a noastra” 

 
Elevi de la scoli generale, licee 
si cluburi ale elevilor 

12 Local Stop violentei! 
O mai buna comunicare intre scoala, copii si 
parinti; reducerea si combaterea violentei in scoli 

Elevi si parinti 
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13 Local Bazarul de Craciun  
Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” si Scoala 
Speciala Victoria 

14 Local Salvati copiii! 
Constientizarea importantei educatiei din primii ani 
de scoala 

Elevi, parinti, autoritati locale 

15 National 
Concurs „Floare de colt” 
– Ecoturism si 
Informatica 

Formarea deprinderilor si a spiritului de competitie 
prin activitati de protejare a mediului 

Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

16 National 
„Cupa Muntilor Fagaras” 
– Concurs de orientare 
turistica 

Formarea deprinderii de orientare in spatiu 
Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

17 Mondial Eco-Scoala 

Dezvoltarea comportamentelor favorabile ocrotirii 
si mentinerii mediului natural; 
Formarea unor atitudini constructive si responsabile 
privind conservarea si protectia mediului 

Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” 

18 Judetean 
Concurs „Tehnologii 
vechi si noi” 

 
Elevii de la liceele tehnologice 
si scoli profesionale din judet 

19 Judetean 
Concurs „Natura – viata 
mea si a noastra” 

 
Elevi de la scoli generale, licee 
si cluburi ale elevilor 

20 Local Stop violentei! 
O mai buna comunicare intre scoala, copii si 
parinti; reducerea si combaterea violentei in scoli 

Elevi si parinti 

21 Local Bazarul de Craciun  
Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” si Scoala 
Speciala Victoria 

22 Local Salvati copiii! 
Constientizarea importantei educatiei din primii ani 
de scoala 

Elevi, parinti, autoritati locale 

23 National 
Concurs „Floare de colt” 
– Ecoturism si 
Informatica 

Formarea deprinderilor si a spiritului de competitie 
prin activitati de protejare a mediului 

Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

24 National 
„Cupa Muntilor Fagaras” 
– Concurs de orientare 
turistica 

Formarea deprinderii de orientare in spatiu 
Elevi din judetele inscrise la 
concurs 

25 Mondial Eco-Scoala Dezvoltarea comportamentelor favorabile ocrotirii Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
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si mentinerii mediului natural; 
Formarea unor atitudini constructive si responsabile 
privind conservarea si protectia mediului 

Alexandru Barbat” 

26 Local Traficul de fiinte umane Informare si prevenire 
Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” 

27 Local 
Invatand sa traim 
impreuna 

Toleranta culturala si religioasa 
Elevi de la Colegiul Tehnic „Dr. 
Alexandru Barbat” si L.T. „I.C. 
Dragusanu”  
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• parteneriatele şcolii cu angajatorii, ani scolari:  2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-

2017,2017-2018 

Tipul parteneriatului 
 

Denumirea angajatorului partener 

Colaborari  instruire practica  S.C VIROMET SA 

Colaborari  instruire practica  SC AUTOSERVICE 

Colaborari  instruire practica  SC CARMOLIMP SRL 

Colaborari  instruire practica  SC GLEICH TRANS 

Colaborari  instruire practica  SC MATCONS 

Colaborari  instruire practica  SC NEGOLIMP 

Colaborari  instruire practica  SC TISSFOOD SRL 

Colaborari  instruire practica  SC TRANSCHIM 

Colaborari  instruire practica  SC PALERMO SRL 

Colaborari  instruire practica  S.C. COREDIMPEX SRL 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica 
SC. VALEA SAMBETEI SRL 
FAGARAS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC FLORIREX SRL FAGARAS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC AGRITINA ECPERT SRL DRAGUS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC GETYNIC.COM SRL VICTORIA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica COMPLEX TURISTIC „EUROPA 
TRANSFAGARASAN” SIBIU 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC GLEICH-TRANS SRL UCEA DE JOS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC AUTOSERVICE NOTAR SRL 
VICTORIA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica I.I. URSU CLAUDIU UCEA DE SUS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC ALEXANDROS ROYAL SRL 
CARTA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC PALERMO SRL 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica S.C. COREDIMPEX SRL 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC APA TARNAVEI MARI- 
SUCURSALA AGNITA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica I.I. GAIA ELENA-  UCEA DE SUS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica COMPLEX TURISTIC PASTRAVARIE 
ALBOTA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC SOCORIN SRL ARPASUL DE SUS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC VALENCIA TRADING SRL 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC CLADILUC PROD SRL 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC ELVA SPICUL  CARTA 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC AGROSERVICE ARPASUL DE JOS 

Parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de practica SC DAGLI MARKET SRL ARPASUL 
DE SUS 



    

COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

 

 

 

 

 
63 

II.3. Analiza SWOT 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

A. RESURSE UMANE 

+ Resurse umane calificate si deschise pentru formarea continua, implicate 
activ in reforma sistemului educational; 

+ Experienta cadrelor didactice in pregatirea si calificarea fortei de munca 
locale in colaborare cu agenti economici si AJOFM; 

+ Colaborarea eficienta intre ariile curriculare; 

+ CDL adaptat finalitatilor formarii profesionale si nevoilor agentilor 
economici; 

+ Parteneriate cu agentii economici adaptat dinamicii socio-economice din 
regiune; 

+ Centru de resurse privind invatamantul deschis la distanta; 

+ Performante la olimpiade si concursuri scolare; 

+ Organizarea in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean si Casa 
Corpului Didactic de cursuri de formare continua a profesorilor si maistrilor 
instructori; 

+ Un numar  mare de profesori instruiţi  în includerea elevilor cu cerinte 
educationale speciale 

+ Implementarea criteriilor de asigurare a calitatii 

+ Educarea elevilor in spiritul  traditiilor locale prin activitati extrascolare 
desfasurate in colaborare cu Clubul Elevilor Victoria 

– Număr insuficient de profesori specialişti pentru domenii de 
pregatire pe care şcoala doreşte să le dezvolte (electrotehnica, 
economic); 

–  Participarea unui număr relativ mic de elevi  in programe de 
voluntariat si de colaborare cu parteneri externi scolii, inclusiv 
parteneri din UE.  

– Absenteismul relativ ridicat la ciclul inferior al liceului; 
absenteismul de la orele de sport, slaba promovare a unui stil de 
viata sanatos. 

– Implicarea redusă  a agentilor economici în orientarea şcolară si 
profesională, in formarea deprinderilor specifice calificariilor 
oferite de şcoală pentru o mai buna absorbtie pe piata europeana a 
muncii. 

– Relaţia părinte-şcoală nu se ridică la nivelul impus de importanţa ei  
în educaţia tinerilor; 

– Strategiile de lucru centrate pe elev nu sunt aplicate la toate 
disciplinele; 

–  Insuficienta exploatere  a platformei AEL  de catre profesori şi a 
altor  platforme care pot asigura formarea şi dezvoltarea 
competentelor TIC de către elevi.   

– Interes scăzut pentru formarea abilităţilor antreprenoriale de 
profesori. 
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+ Locuri de cazare oferite elevilor in caminul scolii,  cu situatie materiala 
precara; 

+ Pregatire profesionala buna a absolventilor  fara grad ridicat de reusita a 
absolventilor in invatamantul superior; 

+ Management situaţional bun, in contextul unor evolutii economice şi 
sociale mai putin previzibile; 

+ Expertiza cadrelor didactice  în derularea de proiecte  

– Procent de promovabilitate scazut 

 

B. RESURSE MATERIALE 

+ Unitatea şcolară dispune de toate autorizaţiile necesare pentru funcţionarea 
în condiţii optime; 

+ Spatii scolare disponibile pentru amenajare si reamenajare conform 
strategiei de dezvoltare; 

+ Cabinete de specialitate si ateliere in domeniile mecanic, protectia 
mediului, turism si alimentatie pentru instruire practica dotate cu mijloace 
didactice corespunzatoare; 

+ Laboratoare de informatica echipate cu servere si calculatoare conectate in 
retea si la internet si wirless 

+ Valorificarea spatiilor de cazare existente în caminul scoala; 

+ Retea  independenta de incalzire cu centrala termica proprie; 

+ Racordarea scolii la reteaua de alimentare cu apa si energie electrica a 
orasului; 

+ Existenţa unei biblioteci  dotata cu aparatură modernă şi volum mare de 
cărţi 

+ Existenţa sistemului de supraveghere video ceea ce asigură creşterea 
siguranţei personalului unităţii. 

+ Existenta unei baze sportive in aer liber, in incinta scolii 

– Lipsa manualelor de specialitate/ instruire practică pentru ciclul 
superior al liceului  

– Neutilizarea la capacitatea maximă a dotarilor cabinetelor scolii; 

– Dotarea insuficientă a atelierelor de instruire practică, cu 
echipamente moderne, tehnologii inovative 

– Mijloace de instruire insuficiente pentru unele specializari; 

– Inexistenta  izolatiei termice a sălii de sport, ateliere, laboratoare, 
internat 

– Cheltuieli mari  pentru utilitaţi  
- Lipsa unui program pe termen lung de promovare a imaginii scolii 

a specificului si a  relevantei pe piata muncii a calificarilor oferite 
de scoală 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

A. RESURSE UMANE 

✓ Colaborare cu Casa Corpului Didactic, cu Agentia Judeteana de Ocupare a 
Fortei Munca Fagaras; 

✓ Sustinere din partea Consiliului Local, Primariei 

✓ Posibilitatea participarii la programe Operationale Sectoriale pentru dezvoltarea 
resurselor umane care sprijină formarea continua a cadrelor didactice si 
modernizarea scolii; 

✓ Date statistice privind evolutia socio-economica a regiunii si judetului până în 
2015, puse la dispozitie de institutii specializate (PRAI si PLAI). 

✓ Consolidarea structurilor consultative din ÎPT. Creşterea rolului partenerilor 
sociali în planificarea ofertei si antrenarea sporita a acestora în procesele 
decizionale; 

✓ Reînfinţarea învăţământului profesional 
✓ Menţinerea  nivelului de industrializare a judeţului 

! Existenta de agenti economici mici care nu pot sa realizeze 
insertia profesionala 

! Creşterea absenteismului ca urmare a incapacitatii familiilor cu 
nivel de trai scăzut de a susţine financiar scolarizarea copiilor; 

! Migraţia externă a elevilor, a fortei de munca ; 
! Incertitudinile generate de criza economică actuală; 
! Legislaţia în continuă schimbare – ex. nomenclatorul de 

calificări; 
! Numărul mare de elevi  inscrisi la clase  cu profil teoretic in 

defavoarea  învăţământului profesional 
 

 

B. RESURSE MATERIALE 

✓ Inexistenta  altei scoli cu profil tehnic in zona 

✓ Existenta unei baze materiale corespunzatoare 

✓ Existenta unei baze sportive bine dotata 

✓ Posibilitatea efectuarii navetei elevilor cu microbuzele scolare din dotare 

✓ Existenta internatului  

! Dificultatea accesarii fondurilor structurale pentru 
infrastructura scolara si dotari. 

! Fonduri insuficiente alocate pentru mentinerea bazei materiale  
la un nivel ridicat( Up –grade pentru calculatoare, imprimante, 
scanner, internet, SDV-uri, igienizare, investiţii)  
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STRATEGII DE DEZVOLTARE 

 Puncte tari – S Slăbiciuni – W 

Oportunităţi – O  

 

Strategii SO (MAX+MAX) 
1.  Autorizarea Colegiului Tehnic „ Dr.Alexandru Barbat” 

Victoria pentru noi calificări/ specializări cerute pe piaţa 
forţei de muncă a judeţului (conform PLAI, PRAI)- 
Tehnician in activitati de comert,  Mecanic utilaje si 
instalatii in industrie. 
 

2.  Identificarea unor noi parteneri economici  pentru 
promovarea invatamantului profesional si tehnic in 
domeniile mecanic, protectia mediului, servicii 
 

3. Menţinerea parteneriatelor existente  cu Primaria, CL 
Victoria,  Agenti economici 

Strategii WO (MIN-MAX) 

1.  Reducerea cheltuielor pe utilităţi prin reorientarea 
sistemului de incalzire ( furnizarea agentului termic de 
catre uzina electrica ce se va construi in vecinatatea 
scolii), eficientizarea termica a cladirilor auxiliare. 
Indepartarea umiditatii prin realizarea drenurilor, 
realizarea expertizarii tehnice a constructiilor. Alocarea 
banilor din surse din buget local, respectiv din venituri 
proprii. 
 

2. Cresterea  interesului pentru scoala profesioanala, 
calificari din domeniul tehnic prin  elaborare/ actualizarea  
materialelor didactice  ce  pot fi utilizate in procesul 
didactic si  de catre agenţii economici 
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Ameninţări – T  

 

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

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

2.  Programe remediale pentru pregătirea suplimentară e 
elevilor din clasele terminale şi a celor din clasa a XI a 
XII-a în vederea susţinerii examenelor naţionale, 
participarea la Programul CORECT 

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

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

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

3. Actiuni de implicare a  familiei in procesul didactic şi de 
dezvoltare şcolară 
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REZUMAT 

Analiza efectuata ne-a permis stabilirea traseului dezvoltarii scolii noastre pana in anul 2022: 

Directii prioritare Obiective strategice 

Domeniile de calificare pentru oferta educațională 
post gimnazială urmăresc dinamica estimata a 
cerintelor pietei muncii.  

Atingerea celor mai inalte standarde educationale din 
cele existente. 

Reorientarea tinerilor din IPT pentru promovarea 
examenului de bacalaureat 

Atragerea de noi parteneri  pentru implementarrea 
unor noi calificari / specializari in domeniile 
specifice scolii. 

Activitati  de promovare  a scolii incepand cu clasa a 
VII-a. 

Activitati de pregatire suplimentara la disciplinele de 
bacalaureat 

Consilierea elevilor si a parintilor in ceea ce priveste 
examenului de bacalaureat 

Extinderea domeniilor de calificari în concordanţă cu 
nevoile pieţei muncii. 

Autorizarea şcolii pentru noi calificări/specializari 
conform cerintelor de pe piata fortei de munca 

Reducerea cheltuielilor la utilitati la incalzire, apa. 
Reabilitarea scolii: igienizare, reparatii, modernizari 
ale laboratoarelor: TIC, retea AEL, implementare 
platformă digitală Gsuite for Education 

Implicarea agentilor economici , Comunitatea locala 
( prin reprezentantii sai: CL, CJ,  Primaria orasului 
Victoria) in finantarea actiunilor de reabilitare  a 
scolii; 

Finalizarea proiectului de schimbare a sursei de 
incalzire  a școlii până in 2022; 

Dezvoltarea continua a resurselor  umane  Derularea de noi programe cu finantare nationala si 
europeana pentru formarea profesorilor si a elevilor; 
Formarea continua a profesorilor prin programe 
nationale si internationale pentru a  

asigura cresterea calitatii procesului didactic 

Dezvoltarea invatamantului profesional  urmarind 
adaptarea la noile cerinte impuse pentru funcționarea 
școlilor profesionale 

Noi parteneriate cu agenti economici concretizate în 
contracte / convenţii de practică pentru elevii claselor 
de școală profesională, dezvoltarea de materiale 
didcatice moderne 

Extinderea ofertei educationale in domeniul formării 
continue a adulților 

Elaborarea si derularea de programe de formare 
continuă in parteneriat cu agenti economici. 

Cuprinderea in sistem a populatiei nescolarizate Adaptarea ofertei educationala pentru populatia 
nescolarizata, participarea la acţiuni comune cu 
elevii claselor a VII-a, VIII-a 

Cresterea gradului de implicare a parintilor in 
activitatea scolii. 

Participarea parintilor si comunitatii  la elaborarea 
bugetului,  a planului de scolarizare si a CDL, in 
activitati de consiliere si formare profesionala 
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Capitolul. III. Planul operaţional- 2017 ~2022 

 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Barbat” Victoria  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 baze de date 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 2014-2020 evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru calificări/specializari în domeniul mecanic , protectia mediului, 
turism si alimentatie, electrotehnica, economic. 
Dezvoltarea unor noi calificări apărute  ce vin în întampinarea cerinţelor pieţei muncii 

Actiuni 
Rezultate 

asteptate/Realizare 
Termen Responsabil Parteneri 

Indicatori de 
realizare 

1. Implementarea 
procedurilor de 
investigare a nevoilor 
de pe piaţa muncii 
 

Informaţii actualizate 
privind evoluţia 
pieţei muncii 
95% 

decembrie 
 
 
 

Director 
Şef arie curriculară 
tehnologii 

Partenerii economici şi sociali 
AJOFM,  ISJ, Camera de Comerţ 

Proceduri 

Parteneriate 
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2.Utilizarea unui 
sistem de baze de date 
privind evolutia pieţei 
muncii 

Baza de date 
existente la nivel de 
judet si zona 

95% 

 
noiembrie  
 

Director 
Diriginţii claselor terminale 

Agenţii economici, AJOFM 
Diriginţii şi elevii claselor 
terminale 

Proceduri 

Baza de date 

Procese verbale 

 
3. Sondaje periodice în 
rândul angajatorilor şi 
al absolvenţilor  

Chestionare pentru 
agenţi economici  
90% 

 
noiembrie  

Director 
Şef arie curriculară 
tehnologii 
Secretar  
Diriginţii claselor terminale 

Agenţii economici Chestionare  

4.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 şcolar 
viitor 

Tabele opţiuni 
 

95% 

 

 
martie  

 
 
 

Diriginti 
 

 

absolvenţi, AJOFM, parinti Chestionare 

Procese verbale 

Tabele optiuni 

5.Investigarea 
opţiunilor elevilor din 
clasa a IX-a pentru 
continuarea studiilor 
învățământul liceal sau 
școala profesională 

Statistici privind 
opţiunile elevilor 

90% 

 
mai 

Diriginti 

consilier scolar 

CJRAE, parinti Tabele optiuni 
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5. Monitorizarea 
inserţiei profesionale a 
absolvenţilor 
 

Statistici privind 
intenţia de parcurs 
profesional şi inserţia  
absolvenţilor 
90% 

Noiembrie  Comisie CEAC,  

 diriginti, 

 secretariat 

Parinti, elevi, Agenti economici Baza de date 
privind intentia 
de parcurs 

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

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 urmatorii ani. În acelasi timp, s-a constatat o fluctuaţie a calificarilor 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. 

Actiuni Rezultate asteptate Termen Responsabil Parteneri 
Indicatori de 
realizare 

1. Actualizarea periodică a PAS conform 
PRAI şi PLAI, privind nevoile de 
calificare 

 

PAS actualizat 

PAS revizuit 2014-2020 

100% 

noiembrie  

 

Echipa de elaborare şi 
revizuire PAS 
Director 
 

Consorţiul 
Regional-ADR 
Centru 
CLDPS 
ISJ Braşov 

PAS revizuit 

2. Elaborarea planului de şcolarizare în 
concordanţă cu recomandarile din PLAI şi 
PRAI și nevoile de calificare ale agenților 
economici din zonă 

 

Plan de şcolarizare avizat 
de ISJ 

100% 

 

 

Decembrie  

 

 
Director 
Consiliul de 
Administraţie 
 

 
Comunitate 
locala 
ISJ Braşov 
Agenţii 
economici 

Planul de 
scolarizare 
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3.Autorizarea şcolii pentru noi  
specializari  
 

specializari  pentru anul 
şcolar următor 
100% 

 Comisia de autorizare 
Comisia CEAC 

Agenti 
economici, 
 ISJ Brasov 

autorizatii 

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. 

Actiuni  Rezultate asteptate Termen  Responsabil Parteneri  
Indicatori de 
realizare 

1. Aplicarea riguroasa a standardelor de 
pregătire profesionala şi a standardelor 
ARACIP 

Competenţe din SPP şi 
competenţe de asigurare 
a calităţii formate 
100% 
 

Anual Conducerea scolii  
Cadre didactice 
Cadre didactice de 
specialitate 

Comisia CEAC 
 

Fise de 
progres 

Fise de 
evaluare 

2.Adaptarea curriculumului în dezvoltare 
locală (Stagii de pregătire practică pentru 
clasele a IX-a şi a X-a) la cerinţele  
specifice ale angajatorilor şi comunităţii 
locale 

 
CDL avizat de ISJ 
Optiuni  
100% 
 
 

 

Septembrie  

 

 
Conducerea şcolii 
Comisia pentru 
curriculum 
Responsabilii ariilor 
curriculare  
 

 
Agenţi 
economici 
parteneri 
Părinţi 
Diriginţi 
 

CDL 
Parteneriate 
Chestionare 
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3.Colaborarea interdisciplinară între ariile 
curriculare 

 
Competenţe specifice 
economiei de piaţă 

Permanent Responsabilii ariilor 
curriculare  
CEAC 

Agenti 
economici 

Procese 
verbale 

Resurse: umane : implicarea factorilor de decizie şi 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 

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 

1. Întocmirea şi diseminarea 
rapoartelor de autoevaluare 
internă a calităţii  

Validarea RAEI 
Postarea Raportului în formă 
elecronică 
100% 

Septembrie membri  CA şi 
CEAC 

Conducerea şcolii Rapoarte de 
autoevaluare 

2. Elaborarea planului 
operaţional al CEAC  
 

 
Programul de activităţi CEAC 
100% 
 

 
octombrie  
 

Comisia pentru 
evaluarea si  
asigurarea calitatii 
(CEAC) 

Conducerea şcolii 
Asociaţia părinţilor 
 

Plan operational 
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3. Proiectarea planului de 
îmbunătăţire a calităţii 
 

Plan de îmbunătăţire 
Fişe de observare a lecţiilor 
-minim o asistenţă/cadru 
didactic 
100% 

 
Semestrial 
 
 

Responsabil CEAC, 

Director 

 

 Plan de 
imbunatatire 

Fise de observare 
a lectiei 

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

Rapoarte intermediare 

100% 

Semestrial  CEAC Conducerea şcolii 
Responsabili comisii 
metodice 
 

Grafic de 
asistenta 

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

Întâlniri semestriale cu 
reprezentanţii elevilor 
100% 

Semestrial  

 

Responsabil CEAC Conducerea şcolii 
Responsabili comisii 
metodice 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 

Procese verbale 

6. Informarea Consiliului 
Elevilor  al Colegiului Tehnic 
„Dr.Alexandru Barbat” Victoria 
asupra activităţii CEAC 

 Chestionare aplicate şi 
interpretate 

100% 

Permanent 

 

CEAC 
Conducerea şcolii 
Consilier educativ 

Conducerea şcolii 
Diriginţi 
 

Chestionare 

Procese verbale 
cu interpretarea 
rezultatelor 

7. Chestionarea părinţilor 
privind calitatea activităţii 
desfăşurate de şcoală 

 

Chestionare aplicate pe ciclul 
inferior si superior 
85% 
 

Anual  Conducerea 
şcolii,CEAC 

Şefi Comisii 
Metodice 

Cadrele didactice 
Conducerea şcolii 
 

Chestionare  

 

 



COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

PLANUL DE ACŢIUNE 
AL ŞCOLII 

2017-2022 

 

 

 

 

 
75 

8. Evaluarea iniţială şi finală a 
elevilor 

 

  

Teste de evaluare initiala si 
finala/rezultate 

Iunie  

Septembrie  

Profesori , 
 Conducerea şcolii, 
CEAC 
Şefi Comisii 
Metodice 

Cadre didactice 
Diriginţi 
 

Rezultatele 
testelor 

 

 
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.  

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 
1. Proiectarea si 
implementarea unui calendar 
pentru informarea elevilor şi 
consilierea lor în carieră 

Programe de activităţi 
pentru clasele terminale 
100% 
 

Mai  
 
 

Consilier educativ 
Psiholog scolar 
 

Elevi,  
Părinţi, 
 Profesori  
 

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

Chestionare de interese şi 
discuţii 
90% 
 

Septembrie 
 
 

Conducerea şcolii 
Consilier şcolar 
Psiholog scolar 
Comisie CEAC 
 
 
 

ISJ,  
şcoli generale; 
 profesori 
 

Chestionare  
 
 
 

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

Târgul liceelor ,  
Ziua porţilor deschise 
100% 
 
 

Aprilie  
Permanent 

Comisia de OSP şi 
promovarea imaginii 
instituţiei  
Consilier educativ 
Diriginţii,  

CCD, 
 ISJ, 
Conducerea 
şcolii 

Oferta scolara-
postere, fluturasi 
Fotografii 
Procese verbale 

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 
 

Fisa activitatii 
 
 

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). 

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 
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 
100% 
 

Permanent 
 
 

Administratorul şcolii 
 
 
 
 

Conducerea şcolii 
Cadre didactice,  
CL, 
 ISJ Brasov 
 
 

Reteaua de 
calculatoare 
Procese 
verbale 

2. Optimizarea funcţionării 
reţelei de calculatoare a şcolii, 
Plarforme de lucru profesori : 
Gsuite for Education, 
Microsoft și alte platforme 
digitale 

Numar de activitati  
100% 

Permanent  
 
 

Administratorul reţelei, 
Profesori 
 
 
 

Conducerea şcolii, 
 ISJ Brasov 

Graficul 
activitatilor 

3. Modernizarea infrastructurii 
TIC 

Licente de lucru, platforma 
AEL 
95% 

Ianuarie  Conducerea şcolii ISJ Brasov,  
CCD 

Licente de 
lucru 
Platforma  
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4. Furnizarea  agentului termic 
de catre centrala electrica ce se 
va construi in vecinatatea 
scolii  

Racordarea tuturor 
cladirilor la Centrala 
termica  
80% 

ANUAL 
 

Conducerea şcolii 
CA 

Consiliul Local 
 

Circuit termic 
si centrala 
moderna 
 

4.Expertizarea  corpurilor de 
cladire  

Autorizatii  
100% 

Decembrie  Conducerea şcolii 
CA 

Consiliul Local,  Autorizatii  

Resurse: Fonduri Consiliul Local, resurse extrabugetare 
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Prioritatea 5. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane şi cresterea 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 2013-2014 

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

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 
1. Monitorizarea activităţii de 
formare continuă a personalului 
şcolii în anul şcolar 

Baza de date a 
formării profesionale 
actualizată  
100% 

Noiembrie  
 
 

Responsabil formare 
profesională 
 

Secretar  
Cadre didactice 
 

Baza de date 
 

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

Procese verbale ale 
Comisiilor metodice 
100% 

 
Permanent  

Responsabil formare 
profesională 
Responsabili comisii 
metodice 

 
Conducerea şcolii 
Cadre didactice 
 

Procese verbale 
 
 
 

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

Distribuire de 
materiale de prezentare 
100% 

 
Permanent 
 

  
Conducerea şcolii 
Responsabil arie 
curriculară tehnologii 
 

CCD Braşov 
ISJ Braşov 
Furnizori de formare 
 

Materiale de 
prezentare 
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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 
90% 
 

Permanent 
 
 

 
Conducerea şcolii 
Sef arie curriculara 
Tehnologii 

Agenţi economici 
parteneri 
Universitati 

Procese verbale 
Fotografii  

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 

Planuri de încadrare pe 
următorii 3 ani 
90% 

Februarie  Conducerea şcolii Cadre 
didactice 
Secretar  

Plan de 
previzionare 
 

2. Participarea cadrelor didactice la 
cursurile perfectionare din  cadrul 
CCD Brasov,  programe nationale 

Credite pentru cadrele 
didactice  
85% 

ANUAL Cadre didactice Conducerea 
şcolii 
Universitati 
CCD Brasov 

Acte 
doveditoare-
diplome, 
adeverinte, 
certificate 
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Prioritatea 6: Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social 

Obiectiv 6.1: Extinderea parteneriatului existent si 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. 

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 
1. Participarea reprezentanţilor 
agenţilor economici în Consiliul 
de Administraţie pentru 
domeniile de pregătire: mecanic, 
protectia mediului, turism si 
alimentatie 

Conventii de colaborare 
Componenţa Consiliului de 
Administraţie 
95% 
 

Octombrie  
 
 

Conducerea şcolii 
 
 

Agenţi economici 
 
 

Conventii de 
colaborare 
 
 

2. Îmbunătăţirea organizării 
examenelor de absolvire privind 
efectivitatea participării 
partenerilor sociali în cadrul 
comisiilor 
90% 

Comisii având membrii 
activi parteneri sociali 
 

 
Iunie, anual 
 

Conducerea şcolii 
Conducerea şcolii  
 

ISJ  
Partenerii sociali 

Procedura de 
organizare a 
examenelor 
Procese verbale 
Baza statistica 

3. Identificarea de noi parteneri 
şi încheierea de contracte de 
colaborare  
 

Conventii si contracte de 
colaborare si parteneriat 
90% 
 

Permanent  Conducerea scolii 
Comisia de proiecte 

AJOFM, 
 Camera de 
Comert, Directia 
pentru Protectia 
Copilului 

Contracte de 
colaborare si 
parteneriat 
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5. Implicarea părinţilor în 
elaborarea bugetului şi a CDL 
 

Buget adaptat nevoilor de 
formare, Curriculum 
conform nevoilor  elevilor 
85% 
 
 

decembrie  
Mai  
 
 
 

Diriginti  Parteneri sociali 
(agenti 
economici),  
ISJ 
Parinti, 
 cadre didactice 

Buget 
Chestionare 
 

Resurse: Fonduri extrabugetare, fonduri Consiliul Local  
 

Prioritatea 7: Asigurarea accesului la ÎPT şi cresterea gradului de promovare a examenului de bacalaureat 

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

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

Tinta 7.1.2: Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 
Tinta 7.1.3. Cresterea promovabilitatii examenului de bacalaureat 
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. 

Actiuni Rezultat Termen  Responsabil Parteneri 
Indicatori de 

realizare 
1. Identificarea problemelor de 
acces la educaţie şi a soluţiilor 
alternative  

Baza de date specifică 
95% 
 
 

octombrie  
 
 

Psiholog scolar 
Conducerea şcolii 
Consilierul şcolii 
 
 

ISJ 
Protectia Copilului 
Palatul Copiilor 
Părinţii  
Elevii  
Cadre didactice 
CJRAE 

Baza de date 
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2. Colaborarea cu autorităţile, 
instituţii specializate pentru 
sprijin acordat  
elevilor cu risc de abandon 
timpuriu 
(din medii defavorizate şi familii 
monoparentale)   

Programe de 
consultatii pentru 
examene de sfârşit de 
ciclu 
Asistenţă specializată  
consiliere şi sprijin 
90% 

Permanent  Consilierul educativ  
Conducerea şcolii 
Parteneri sociali 
Clubul elevilor 

Programe 
Grafic de asistenta 
specializata 

3. Iniţierea de activităţi 
extraşcolare cu implicarea 
elevilor cu risc de abandon şi a 
părinţilor acestora 

Reducerea 
abandonului în special 
pentru elevii din 
învăţământul 
obligatoriu 
95% 

 
permanent 
 

Conducerea scolii 
Comisia diriginţilor 
 

Diriginţii 
Părinţii 

Plan remedial 
Procese verbale 
 
 

4. Monitorizarea lunară a 
absenţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Initierea de pregatiri 
suplimentare la 
disciplinele examenului 
de bacalaureat în cadrul 
programului ROSE  

Reducerea 
abandonului în special 
pentru elevii din 
învăţământul 
obligatoriu Situaţii 
exacte ale elevilor 
aflaţi în pericol de 
abandon şcolar 
100% 
 
Cresterea cu 20% a 
promovabilitatii 
examenului de 
bacalaureat 

Lunar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

Conducerea scolii 
Comisia diriginţilor, 
Comisia CEAC 
 
 
 
 
 
 
 
Conducerea scolii 
Profesori de specialitate 

Diriginţii 
Părinţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parteneri proiecte 

Situatii pe clase 
Procese verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate examen 
bacalaureat 

Resurse : fonduri MECTS, fonduri Consiliul Local, fonduri UE  
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Capitolul.IV. Consultare, monitorizare, evaluare 

Precizari: 

Reactualizarea PRAI si PLAI, analiza ulterioara a mediului intern si extern si evaluarea performantelor obtinute au determinat orientari noi in 

dezvoltarea scolii. Prin urmare  ne-am propus noi tinte si obiective, precizate in PAS-ul revizuit. 

Echipa de monitorizare a monitorizat implementarea actiunilor, a evaluat efectul acestora si a raportat lunar progresul inregistrat managerilor si 

Consiliului de administratie. 

Constatarile si concluziile formulate au stat la baza reactualizarii continue a PAS. 

Echipa manageriala si Consiliul de Administratie al scolii au analizat activitatea de implementare a Planului de Actiune al Scolii si a stabilit noi 

directii de dezvoltare a scolii pe termen mediu si lung. 

 

IV.1. Consultare 

 Etapa preliminara elaborarii planului de actiune a scolii (PAS) s-a concretizat prin urmatoarele actiuni: 

- Identificarea şi analizarea factorilor interesati, cu un anumit impact asupra scolii, ce pot fi si potentiali beneficiari ai produselor si serviciilor scolii; 

- Consultari cu personalul scolii, cu părintii si cu partenerii sociali; 
- Intalniri cu scoli din retea si din judet 

- Participarea la activitati de formare iniţiate de CNDIPT în cadrul proiectului POS DRU « Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi 
tehnic cu cerinţele pieţei muncii » 

 

IV.2. Monitorizare şi evaluare 

Întâlniri periodice ale responsabililor de acţiuni cu echipa de monitorizare si cu echipa de elaborare a Planului de Actiune al Scolii. 
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Prioritatea Obiectivul Specific 
Persoana 

responsabilă 
Modalitatea de monitorizare/ 

Evaluare 
Instrumente de evaluare Termen 

1. Corelarea ofertei 
educaţionale a 
Colegiului Tehnic 
“Dr.Alexandru 
Barbat” Victoria  cu 
nevoile de calificare din 
zonă 

Obiectiv 1.1: Identificarea 
nevoilor de calificare 

Conducerea 
şcolii 
 

Verificarea documentelor (evidențe, 
chestionare, tabele opțiuni) care 
demonstrează gradul de realizare a 
activităților stabilite prin planul 
operațional 

- evidențe cu absolvenți  
- chestionare agenți economici 
- tabele opțiuni elevi 

Mai  

 

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

Conducerea 
şcolii 

Verificarea documentelor şi site-ului 
şcolii (machetă inserția socio 
profesională, chestionare agenți 
economici etc.) care demonstrează 
gradul de realizare a activităților 
stabilite prin planul operațional 

- machetă inserție socio - 
profesională,  

-  număr chestionare agenți 
economici 

- Rapoarte de autoevaluare 
internă PAS 

- Raportul de monitorizare 
externă PAS 

- Notă de fundamentatre plan 
de şcolarizare  

Oct.  

Dec.  

Obiectiv 1.3: Diversificarea şi 
consolidarea serviciilor oferite 
de şcoală Conducerea 

şcolii  

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

- Raport ARACIP 

- Tabel  evidență cadre 
didactice implicate ca 
formatori / evaluatori cursuri 
formare adulți 

Oct. -Sept.  

2. Asigurarea calitatii 
formarii oferite de 
scoala 

Obiectiv 2.1: Aplicarea 
principiilor de asigurarea 
calitatii 

Conducerea 
şcolii  
CEAC 

 

Analiza documentelor CEAC, a 
modului în care s-a respectat 
procedura pentru stabilirea CDL 

- Cataloage examene 
certificare  

- Cereri părinți şi elevi pentru 
CDL –uri 

- CDL –uri avizate de ISJ şi 

Oct. – Iunie  
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agenți economici 

3. Prioritatea 3. 
Dezvoltarea 
serviciilor de 
orientare şi consiliere 

 

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

şcolii  
 

Analiza activităților de orientare şi 
consiliere profesională desfăşurate la 
nivelul unității 
 

- Grafic activități pentru 
popularizarea ofertei 
educaționale 

- Tabele opțiuni elevi pentru 
continuarea studiilor 

- Materialele de promovare a 
ofertei educaționale 

- Pliante universități 

Iunie  

4. Reabilitarea si 
modernizarea 
infrastructurii scolii 

Obiectiv 4.1: Îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţare 

 

Conducerea 
şcolii 
Administrator 
financiar 

Administrator 
de patrimoniu 

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

- planuri de măsuri 
- rapoarte periodice privind 

gradul de fucționare a 
infrastructurii şcolare 

- listă echipamente 
achiziționate 

Permanent 
conform 
graficului 
/an şcolar  

5. Dezvoltarea 
competentelor 
profesionale ale 
resurselor umane şi 
cresterea calităţii 
invăţării 

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

Conducerea 
şcolii 

Analiza documentelor referitoare la 
formarea profesională, a dosarelor 
personale ale cadrelor didactice şi a 
documentelor comisiei pentru 
proiecte şi parteneriate 

Participarea la asistențe la lecții 

- Raportul privind formarea 
profesională  

- Baza de date privind 
formarea profesională 

- Chestionarele aplicate 
cadrelor didactice 

- Evidențele participării 
cadrelor didactice la acțiuni 
de perfecționare  

- Fişele de observare a lecției/ 
comisie metodică 

- Graficul de asistențe la nivel 

Oct. – Iunie  
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de comisii metodice 

6. Dezvoltarea şi 
diversificarea 
parteneriatului social 

Obiectiv 6.1: Extinderea 
parteneriatului existent si 
creşterea eficienţei relaţiilor de 
parteneriat pentru furnizarea de 
servicii de calitate 

Conducerea 
şcolii 

Întocmirea şi analiza hărţii 
parteneriatului. 

Încheierea conventilor de colaborare. 

Raportul de activitate al comisiei 
pentru proiecte/ parteneriate. 

 

- Protocoale / parteneriate 

- Convenții practică elevi 
- Formulare de aplicații 

proiecte 

- Evidențe cursuri formare 
adulți 

semestrial 

7. Asigurarea accesului 
la ÎPT si cresterea 
gradului de promovare 
a examenului de 
bacalaureat 

Obiectiv 7.1: Facilitarea 
accesului la educatie, 
prevenirea si reducerea 
abandonului scolar, promovarea 
examenului de bacalaureat 

Conducerea 
şcolii 

Analiza gradului de cuprindere a 
absolvenilor de clasa a VIII-a din 
mediul rural, a cazurilor de abandon 
şcolar şi a promovabilitatii 
examenului de bacalaureat 

- SC-urile semestriale 

- Rapoarte ROSE 

 

Semestrial 
si la 
sfarsitul 
ciclului de 
invatamant 
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ANEXE 

1. Situaţia evoluţiei şcolarizării 

Evoluţia numărului de elevi înscrişi la Colegiul Tehnic “ Dr. Alexandru 

Bărbat” Victoria este următoarea: 

Nivel de 
educaţie 

20
05

-2
00

6 

20
06

-2
00

7 

20
07

-2
00

8 

20
08

-2
00

9 

20
09

/ 2
01

0 

20
10

/ 2
01

1 

20
11

/ 2
01

2 

20
12

/ 2
01

3 

20
13

-2
01

4 

20
14

-2
01

5 

20
15

-2
01

6 

20
16

-2
01

7 

20
17

-2
01

8 

20
18

-2
01

9 

20
19

-2
02

0 

Gimnazi
u 

22 - - - - 
- - - - - - - - - - 

Liceu 
teoretic 

109 102 99 85 79 
55 31 15 - - - - - - - 

Liceu zi  98 46 60 52 83 
93 116 14

7 
171 140 114 102  

70 
81 55 

Liceu zi 
ruta 

progresiv
ă 

- 19 15 25 62 

52 23 - - - - - - - - 

Liceu 
seral 

43 55 93 
10
4 

16
9 

173 129 91 77 77 73 44  
54 

27 24 

Şcoala de 
arte şi 
meserii 

135 140 104 68 36 
- - - - - - - - - - 

An 
completa

re 
- - 38 48 32 

15 - - - - - - - - -- 

Scoala 
profesion
ala-3 ani 

- - - - - 
- - - - 32 65 66 45 61 83 

Şcoala 
postliceal

a 
18 - - - - 

73 61 55 56 59 67 94 67 47 55 

Liceu zi- 
invatama
nt special 

- - - - - 
19 13 12 20 - - - - - - 

Şcoala de 
arte şi 
meserii 

inv.specia
l 

- - - - - 

21 13 8 - - - - - - - 

Primar 
inv.specia

l 
- - - - - 

- 15 17 21 - - - - - - 

gimnazial 
inv.specia

l 
- - - - - 

- 39 37 32 - - - - - - 

Inv. 
prescolar 

- - - - - 
- - - - - - - 156 174 169 

 
Total 

425 362 409 
38
2 

46
1 

501 440 38
2 

377 208 319 307 392 390 386 
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2. Evoluţia demografică la nivel naţional/regional/ judeţul Braşov 

Evoluţia populaţiei in perioada 2003-2025 pe grupe mari de vârsta - varianta medie.   - Mii pers. 

 2003 
2005 

Proiecţie 

2005 
ANUAR 

2010 2013 2015 2020 2025 

2013-2015 

(proiecţie) 
2025-2050 
(proiecţie) 

  %   % 

România 21733,6 21614,7 21623,8 21226,3  20696,6 20026,4 19243,4   -2.371,3 -11,0 

0-14 ani 3632,7 3432,5 3372,7 3152,9  3024,6 2798,7 2511,8   -920,7 -26,8 

15-64 ani 14993,1 15033,4 15059,7 14990,2  14606,0 13956,6 13384,0   -1.649,4 -11,0 

65 + 3107,8 3148,8 3191,4 3083,2  3066,0 3271,1 3347,6   198,8 6,3 

Regiune 2545,2 2538,4 2530,5 2509,5 2479,9 2460,6 2391,7 2305,3 -58,5 -2,3 -233,1 -9,2 

0-14 ani 426,3 404,8 397,4 377,8 371,0 366,6 337,1 299,0 -33,8 -8,3 -105,8 -26,1 

15-64 ani 1781,9 1790,1 1787,0 1787,4 1760,3 1742,4 1667,7 1600,2 -29,8 -1,7 -189,9 -10,6 

65 + 337,0 343,5 346,1 344,3 348,6 351,6 386,9 406,1 5,1 1,5 62,6 18,2 

Braşov 595,7 595,9 595,2 593,1 588,1 584,8 570,6 551,1 -7,8 -1,3% -44,8 -7,5% 

0-14 91,8 86,9 84,7 82,4 82,5 82,5 76,1 66,2 -4,4 -5,1% -20,7 -23,8% 

15-64 432,7 435,7 436,2 436,8 429,3ș 424,4 402,3 383,7 -6,4 -1,5% -52,0 -11,9% 

65 si peste 71,2 73,3 74,3 73,9 76,3 77,9 92,2 101,2 3,0 4,1% 27,9 38,1% 

Sursă PLAI 2013-20120 
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Participari  concursuri  scolare si extrascolare  2013/2014 

Nr. 
Crt. 

Concurs  

1. Matematica – Concursul Invest  
2. 

Matematica – Concurs Traian Duta (Fagaras) 
3. 

4. Matematica – Concurs Haimovici 

5. 
Tehnologii vechi si noi - domeniul  Mecanica 

6. 
7. 

Tehnologii vechi si noi - domeniul  Chimie industriala 
8. 
9. Tehnologii vechi si noi - domeniul  Turism  si Alimentatie 
10. 

Concurs Judetean „NATURA – Viata mea si a noastra” sectiunea protectia mediului 11. 

12. 

13. Concurs National  „Floare de colt” 
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Participari  concursuri  scolare si extrascolare  2014-2015 

Nr. 
Crt. 

Concurs  

1. Cupa Dumbrava Minunata, Falticeni, oct. 2014 – orientare turistica 
2. Cupa  ,,1 Decembrie ,, Tg. Jiu- 2014 – orientare turistica 

3. Trofeul  ,,Alutus,, Rm. Valcea- oct. 2014 – orientare turistica 

4. Cupa Otopeni oct. 2014, oct. 2015 – orientare turistica 

5. Concurs National de Ecoturism  ,,Danubius,, iulie 2015 - supravietuire 

6. Concurs National de Ecoturism  ,,Danubius,, iulie 2015 – orientare turistica 

7. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2015 

8. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2015 

9. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2015 

10. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

11. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

12. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

13. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

14. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

15. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

16. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

17. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

18. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

19. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2015 

20. Concurs judetean “ Descopera monumentele romanesti”- mai 2015 
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Nr. 
Crt. 

Concurs  

21. Concurs judetean “ In prag de sarbatoare  

22. Concurs judetean “ In prag de sarbatoare  

23. Concurs judetean “ In prag de sarbatoare  

24. Concurs de Protectie civila- etapa judeteana - 2015 

25. 
Proiect educational judetean “ A fost odata...” 

Brasov Grogore Moisil 2015 

26. Proiect  international- Concurs “Traditii si obiceiuri de Paste in Tara Fagarasului” – Fagaras 2015 

27. Proiect “ Apa si dezvoltarea durabila” Fagaras 2015 

28. Concurs de matematica” Traian Duta”- Fagaras 2015 

 

 

Participari  concursuri  scolare si extrascolare  2015-2016 

Nr. 
Crt. 

Concurs  

1. Maraton DHL-Stafeta Carpatilor, Poiana Brasov, iunie 2016 
2. Ziua Mondiala a Orientarii- local 
3. Cupa ” Fata padurii” local  
4. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 
5. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 



COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

PLANUL DE ACŢIUNE 
AL ŞCOLII 

2014-2020 

 

 

 

 

 
94 

Nr. 
Crt. 

Concurs  

6. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 
7. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 

8. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 
9. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 

10. Concurs judetean “Tehnologii vechi si noi” – Victoria 2016 
12. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
13. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
14. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
15. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
16. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
17. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
18. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 

19. Concurs judetean “Natura – viata mea si a noastra” – Victoria 2016 
20. Concurs de matematica “ Traian Duta”- Fagaras 2016 
21. Concurs de matematica “ Traian Duta”- Fagaras 2016 
22. Concurs judetean “ In prag de sarbatoare Victoria 2016 
23. Calatorie in lumea stiintei, popas la portile artei”2016 

24. Concurs de Protectie civila- etapa judeteana – 2016 
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3. Agenţii economici cu care Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria are încheiate convenţii cadru pentru stagiile de 
pregătire practică – an şcolar 2014-2015 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic Clasa 

Domeniul /Calificarea 
1 SC. VALEA SAMBETEI SRL 

FAGARAS 
Tehnologica/ Tehnic/ Turism ai alimentatie  
 
Clasa a IX-a si a X-a 2 SC FLORIREX SRL FAGARAS 

3 SC AGRITINA ECPERT SRL 
DRAGUS 

4 SC GETYNIC.COM SRL 
VICTORIA 

5 COMPLEX TURISTIC „EUROPA 
TRANSFAGARASAN” SIBIU 

6 SC GLEICH-TRANS SRL UCEA 
DE JOS 

Tehnologica/ Tehnic/Mecanica 
Clasa  X-a, XI-a, XII-a = tehnician mecatronist 
Clasa a XII-a seral si a XIII-a seral = tehnician mecanic pentru intretinere si 
reparatii 
Clasa a IX-a scoala profesionala = mecanic utilaje si instalatii in industrie 

7 SC AUTOSERVICE NOTAR SRL 
VICTORIA 

8 I.I. URSU CLAUDIU UCEA DE 
SUS 

9 SC ALEXANDROS ROYAL SRL 
CARTA 

10 SC VIROMET SA VICTORIA 
11 

SC VIROMET SA VICTORIA 
Tehnologica/ Tehnic/ Protectia mediului 
Clasa  PL  = tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 
Clasa =XII-a  = tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

12 
SC VIROMET SA VICTORIA 

Tehnologica/ Resurse naturale si protectia calitatii mediului /  
Clasa =XI-a  = Tehnician chimist de laborator 

 
Sursă catedra Aria curriculară Tehnologii 
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Agenţii economici cu care Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria are încheiate convenţii cadru pentru stagiile de pregătire practică – 
an şcolar 2015-2016 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic Clasa 

Domeniul /Calificarea 
1 SC. VALEA SAMBETEI SRL FAGARAS Tehnologica/ Tehnic/ Turism ai alimentatie  

 
Clasa a X-a- turism si alimentatie 
Clasa a XI-a –tehnician in turism 

2 SC FLORIREX SRL FAGARAS 
3 SC AGRITINA ECPERT SRL DRAGUS 
4 SC GETYNIC.COM SRL VICTORIA 
5 POIANA IZVORULUI  
6 SC PALERMO SRL 
7 COMPLEX TURISTIC „EUROPA TRANSFAGARASAN” 

SIBIU 
8 SC GLEICH-TRANS SRL UCEA DE JOS Tehnologica/ Tehnic/Mecanica 

 
Clasa   XI-a, XII-a = tehnician mecatronist 
Clasa a XI-a seral,  a XII-a seral si a XIII-a seral = tehnician 
mecanic pentru intretinere si reparatii 
Clasa PL II- tehnician tehnolog mecanic 
Clasa a IX-a si a X-a  scoala profesionala = mecanic utilaje si 
instalatii in industrie 

9 SC AUTOSERVICE NOTAR SRL VICTORIA 
10 I.I. URSU CLAUDIU UCEA DE SUS 
11 SC ALEXANDROS ROYAL SRL CARTA 
12 

SC VIROMET SA VICTORIA 

13 SC Apa Tarnavei Mari- Suc. Agnita Tehnologica/ Tehnic/ Protectia mediului 
 
Clasa a IX-a, a XII-a 
Clasa  PL I = tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 

14 I.I. Gaia Elena 
 Ucea de Sus 

15 SC VIROMET SA VICTORIA 

16 SC VIROMET SA VICTORIA 
Tehnologica/ Resurse naturale si protectia calitatii mediului /  
Clasa =XII-a  = Tehnician chimist de laborator 

Sursă catedra Aria curriculară Tehnologii 
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Agenţii economici cu care Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria are încheiate convenţii cadru pentru stagiile de pregătire practică – 
an şcolar 2016-2017 

Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic Clasa /  Domeniul /Calificarea 

1 SC. VALEA SAMBETEI SRL FAGARAS Tehnologica/ Tehnic/ Turism ai alimentatie  
 
 
Clasa a XI-a si a XII-a –tehnician in turism 
Clasa a IX-a – tehnician in gastronomie 

2 SC FLORIREX SRL FAGARAS 
3 SC AGRITINA ECPERT SRL DRAGUS 
4 SC GETYNIC.COM SRL VICTORIA 
5 SC SOBIS SRL 
6 POIANA IZVORULUI  
7 SC PALERMO SRL 
8 COMPLEX TURISTIC „EUROPA TRANSFAGARASAN” 

SIBIU 
9 SC GLEICH-TRANS SRL UCEA DE JOS Tehnologica/ Tehnic/Mecanica 

 
Clasa   XII-a = tehnician mecatronist 
Clasa a XII-a seral si a XIII-a seral = tehnician mecanic pentru 
intretinere si reparatii 
Clasa a X-a si a XI-a  scoala profesionala = mecanic utilaje si 
instalatii in industrie 
Clasa a IX-a, scoala profesionala  - sudor 

10 SC AUTOSERVICE NOTAR SRL VICTORIA 
11 I.I. URSU CLAUDIU UCEA DE SUS 
12 SC ALEXANDROS ROYAL SRL CARTA 
13 SC VIROMET SA VICTORIA 

14 SORIN SERVICE –UCEA DE JOS 

15 SC NOTAR SERVICE 

16 SC APA TARNAVEI MARI - Suc. Agnita Tehnologica/ Tehnic/ Protectia mediului 
 
 
X A – Protectia mediului- Tehnician laborant pentru protectia 
calitatii mediului 
PL2- Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 

17 I.I. Gaia Elena -  Ucea de Sus 
18 SC VIROMET SA VICTORIA 
19 SC VIROMET SA 
20 SC SOBIS SRL 
21 SC APA TARNAVEI MARI-SCU. AGNITA 
22 APE REZIDUALE-STATIA VICTORIA 
23 SC PARC INDUSTRIAL SRL 

Sursă catedra Aria curriculară Tehnologii 
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Agenţii economici cu care Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Barbat” Victoria are încheiate convenţii cadru pentru stagiile de pregătire practică – 
an şcolar 2017-2018 

Nr. 
Crt. 

Denumirea agentului economic Clasa /  Domeniul /Calificarea 

1 SC. VALEA SAMBETEI SRL FAGARAS Tehnologica/ Tehnic/ Turism ai alimentatie  
 
 
Clasa a IX-a si a XII-a –tehnician in turism 
Clasa a X-a – tehnician in gastronomie 
Clasa a IX-a –scoala profesionala- ospatar (chelner) vanzator in 
unitati de alimentatie 

2 SC FLORIREX SRL FAGARAS 
3 SC AGRITINA ECPERT SRL DRAGUS 
4 SC GETYNIC.COM SRL VICTORIA 
5 SC SOBIS SRL 
6 POIANA IZVORULUI  
7 SC PALERMO SRL 
8 COMPLEX TURISTIC „EUROPA TRANSFAGARASAN” 

SIBIU 
9 SC GLEICH-TRANS SRL UCEA DE JOS Tehnologica/ Tehnic/Mecanica 

 
Clasa a XIII-a seral = tehnician mecanic pentru intretinere si 
reparatii 
Clasa a XI-a  scoala profesionala = mecanic utilaje si instalatii in 
industrie 
Clasa a X-a, scoala profesionala  - sudor 
Clasa PL1- tehnician tehnolog mecanic 

10 SC AUTOSERVICE NOTAR SRL VICTORIA 
11 I.I. URSU CLAUDIU UCEA DE SUS 
12 SC ALEXANDROS ROYAL SRL CARTA 
13 SC VIROMET SA VICTORIA 

14 SORIN SERVICE –UCEA DE JOS 

15 SC NOTAR SERVICE 

16 SC APA TARNAVEI MARI - Suc. Agnita Tehnologica/ Tehnic/ Protectia mediului 
 
 
Clasa XI A – Protectia mediului- Tehnician laborant pentru 
protectia calitatii mediului 
Clasa XI - seral – Protectia mediului- Tehnician laborant pentru 
protectia calitatii mediului 
 
PL2- Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 

17 I.I. Gaia Elena -  Ucea de Sus 
18 SC VIROMET SA VICTORIA 
19 SC VIROMET SA 
20 SC SOBIS SRL 
21 SC APA TARNAVEI MARI-SCU. AGNITA 
22 APE REZIDUALE-STATIA VICTORIA 
23 SC PARC INDUSTRIAL SRL 

 

Sursă catedra Aria curriculară Tehnologii 
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1. Lista proiectelor derulate in perioada 2010-2016 
 

PARTENER TIPUL DE PROIECT OBIECTIV 

SC CLADILUC PROD 
SRL 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

S VIROMET SA 
Contract de pregatire  

practica  
Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC ELVA SPICUL 
CARTA 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

LICEUL TEORETIC 
,,SILVIU DEAGOMIR,, 

ILIE-HUNEDOARA 
Acord de parteneriat  Parteneriat in cadrul Proiectului Educaţional ,, Gand pentru tara mea,, 

SC AUTOSERVICE 
ARPASUL DE JOS 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 
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SC COMPLEX TURISTIC 
TRANSFAGARASAN 
SRL CARTISOARA 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

ATM MEDIAS 
SUCURSALA AGNITA 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

II GAIA ELENA –UCEA 
DE SUS 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

APA TARNAVEI MARI-
MEDIAS 

Contract de pregatire  
practica Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC DAGLI MARKET SRL 

Contract de pregatire  
practica Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC SOBIS SOLUTIONA 
SRL 

Contract de pregatire  
practica Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC CASA ZMEILOR SRL 
Contract de pregatire  

practica  
Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC PUROLITE SRL 
Victoria 

Contract de pregatire  
practica  

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 
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SC SOBIS SOLUTIONS 
SRL Arpasu de Sus 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

SC SOMALI SEVICE SRL 
Ucea de Jos 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

II Ciltea Ovidiu  
Arpasu de Jos 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

AF Toplicianu Vasile – 
Victoria 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

Clubul Copiilor Victoria Protocol de colaborare 

-derularea unor  actiuni  comune intre cele doua institutii in vederea 
stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin 

trainice prietenii 
-cresterea prestigiului celor doua institutii prin popularizarea activitatilor 

SC Nectaxenia SRL 
Victoria 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

Asociatia PEEOPLE NEED 
– Anglia- 

Protocol de colaborare 

-dezvoltarea unei relatii de colaborare in vederea derularii unor programe 
si proiecte ce au drept scop imbunatatirea si eficientizarea activitatilor 

educationale si a integrarii tinerilor 
-organizarea unor evenimente si activitati cu caracter educativ, metodic, 

cultural, sportive si de voluntariat  



COLEGIUL TEHNIC 

„DR. ALEXANDRU 
BARBAT” VICTORIA 

PLANUL DE ACŢIUNE 
AL ŞCOLII 

2014-2020 

 

 

 

 

 
102 

ISU Brasov Protocol de colaborare  

- Imbunatatirea si eficientizarea activitatilor educationale si a 
integrarii tinerilor in comunitatea locala 

- organizarea unor evenimente si activitati cu caracter educativ, 
metodic, cultural, sportive si de voluntariat 

Primaria Victoria Protocol de colaborare 

- Imbunatatirea si eficientizarea activitatilor educationale si a 
integrarii tinerilor in comunitatea locala 

-organizarea unor evenimente si activitati cu caracter educativ, metodic, 
cultural, sportive si de voluntariat 

Asociatia “SOL MENTIS” 
Bucuresti 

Protocol de  parteneriat 
-colaborare in vederea desfasurarii programului modular de educatie etica, 
realizat  prin stagii nondisciplinare  denumit “Invatam sa traim impreuna” 

Centrul de Servicii Victoria Protocol de colaborare 
-colaborarea intre cele doua institutii pentru implementarea legilor si 

ordinelor  in vigoare, pe perioada anului scolar  

S.C. COREDIMPEX SRL 
 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

SC Apa Tarnavei Mari- 
Suc. Agnita 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

I.I. Gaia Elena 
 Ucea de Sus 

Contract de pregatire 
practica 

Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 
invatamantul tehnic 

SC Palermo SRL  
Contract de pregatire 

practica 
Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 
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Directia Generala de 
Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Brasov 
Conventie de parteneriat 

Colaborare in vederea asigurarii conditiilor optime de derulare a 
procesului de invatamant, consilierea si sustinerea minorilor/tinerilor cu 

masura de protectie 

Asociatia Vanatorilor si 
Pescarilor Sportivi 

Acord de parteneriat - 
Educatie pentru mediu 

Derularea de activitati cu caracter extrascolar 

SC Mondopress SRL 
Fagaras 

Acord de parteneriat - 
Educatie pentru mediu 

Derularea de activitati cu caracter extrascolar 

Asociatia Prietenii orasului 
Victoria 

Acord cadru de parteneriat 
pentru educatie 

Colaborare schimb intercultural, asistenta sociala 

Asociatia de prietenie 
Victoria-Chevilly-Larue 

Acord cadru de parteneriat 
pentru educatie 

Colaborare schimb intercultural, asistenta sociala 

Asociatia “Institutul pentru 
Dezvoltarea Evaluarii in 

Educatie” Bucuresti 
Contract de parteneriat 

Colaborare in vederea implementarii proiectelor educationale desfasurate 
de Asociatia IDEE 

C.S.E.I. Targu Mures Acord de parteneriat 
Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii optime a simpozionului 

“Aspecte modern in psihopedagogia speciala” editia a II-a 

Inspectoratul de Politie 
Judetean Brasov cu ISJ 

Brasov 

Program comun de 
activitati de educatie rutiera 

pentru anul scolar 
2013/2014 

-imbunatatirea instruirii si educatiei rutiere a copiilor din jud.Brasov 
-cresterea nivelului de respectare a normelor rutiere 
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Asociatia Prietenii orasului 
Victoria 

Programul “Spatii verzi-
Pepiniera-Afinis” 

Cerere de finantare 

Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta 

cu ISJ Brasov 
Protocol de colaborare 

Asigurarea pregatirii personalului didactic si a elevilor pentru formarea 
unui comportament adecvat in situatii de urgenta 

Scoala Gimnaziala Ucea de 
Jos 

Protocol de parteneriat 
Desfasurarea de activitati in parteneriat  in cadrul Strategiei Nationale a 

Actiunii Comunitare – SNAC 

Scoala Gimnaziala Vistea 
de Jos 

Protocol de parteneriat 
Desfasurarea de activitati in parteneriat  in cadrul Strategiei Nationale a 

Actiunii Comunitare – SNAC 

Scoala Gimnaziala Sambata 
de Sus 

Protocol de parteneriat 
Desfasurarea de activitati in parteneriat  in cadrul Strategiei Nationale a 

Actiunii Comunitare – SNAC 

Scoala Gimnaziala 
“I.C.Dragusanu” Dragus 

Protocol de parteneriat 
Desfasurarea de activitati in parteneriat  in cadrul Strategiei Nationale a 

Actiunii Comunitare – SNAC 

Clubul Copiilor Sighisoara 
Clubul Copiilor Victoria 

Protocol de colaborarea in 
cadrul parteneriatului 
educational national 

Colaborare in vederea organizarii, evaluarii si jurizarii Parteneriatului 
educational national “Metode si tehnici de abordar a teatrului si bune 
practice pentru dezvoltare durabila in educatia nonformala:-concurs 

interdisciplinary bilateral 

ING Asigurari de Viata SA 
Fagaras 

Protocol de parteneriat 
Derularea activitatilor extracurriculare prevazute in calendarul de 

activitati, cu scopul dezvoltarii tinerilor din scoala 

Central Militar Zonal 
Brasov 

Protocol Prezentarea ofertei educationale a MAN 
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Politia or.Victoria Proces-verbal colaborare Selectare candidate  pt. cursuri de agenti de politie 

Centrul de Informare 
EUROPA DIRECT Fagaras 

Acord cadru de parteneriat 
In vederea crearii unui “Colt de informare europeana” EUROPE 

DIRECT” 

Politia or.Victoria Protocol de colaborare 
Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii de activitati educative-

preventive in unitatile de invatamant 

Administratie Parcului 
National Muntii Rodnei 

Acord  de parteneriat Implementarea proiectului “Junior Ranger- Vocatie pentru natura” 

Politia or.Victoria Protocol de colaborare 
Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii de activitati educative-

preventive in unitatile de invatamant 

CSEI Victoria 
Protocol privind 

consumurile pentru spatiile 
folosite 

Folosirea spatiilor situate in incinta internatului 1 al scolii, pentru activitati 
scolare ale elevilor din inv.special 

Clubul Elevilor Victoria Acord de parteneriat 

-derularea unor  actiuni  comune intre cele doua institutii in vederea 
stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin 

trainice prietenii 
-cresterea prestigiului celor doua institutii prin popularizarea activitatilor 

SC NEGOLIMP Ucea de 
Jos 

Protocol de colaborare 
Conventie cadru privind efectuarea practicii de catre elevii din 

invatamantul tehnic 

SC AUTOSTART BV SRL Parteneriat educational 
Colaborare pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de formare 

in domeniul auto 
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SC TRANSCHIM  SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC NEGOLIMP SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC AUTOSERVICE SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC GLEICH TRANS SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC TISSFOOD SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC MATCONS Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

SC CARMOLIMP SRL Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

S.C. AUTOSTART BV 
SRL 

Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 
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S.C VIROMET SA Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

S.C. APASERV. SRL 
 

Protocol de colaborare 
Colaborarea pentru desfasurarea activitatilor scolare si educative de 

formare 

CL Victoria 
Contract de finantare 

nerambursabila 
Finantare a proiectului “Traditii de mult uitate- Icoana din suflet de copil” 

SC CAMELNIC RAPID 
MED SRL 

Contract de prestari servicii 
medicale 

Furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala de medicina muncii 
in sistem privat 

Clubul Elevilor Victoria Acord de parteneriat 
Colaborare in vederea organizarii si defasurarii de activitati extrascolare in 

cadrul concursului “Floare de colt” 

Asociatia Olimpicii 
Cunoasterii 

Contract de parteneriat 
Colaborare pentru derularea activitatilor extrascolare nationale din cadrul 

proiectului national “Olimpiada Cunoasterii” 

Palatal Copiilor Alexandria 
Acord de parteneriat 

educational 
Proiect pe www.didactic.ro 

http://www.didactic.ro/
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Scoala cu clasele I-VIII 
Arpasu de Jos 

Acord de parteneriat 

-derularea unor  actiuni  comune intre cele doua institutii in vederea 
stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin 

trainice prietenii 
-cresterea prestigiului celor doua institutii prin popularizarea activitatilor 

Asociatia “Cetina de brad” 
Ucea de Sus 

Contract de colaborare Colaborare in activitati cultural-artistice 

Liceul Teoretic 
“I.C.Dragusanu” Victoria 

Acord de parteneriat 

-derularea unor  actiuni  comune intre cele doua institutii in vederea 
stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin 

trainice prietenii 
-cresterea prestigiului celor doua institutii prin popularizarea activitatilor 

Spitalul Boli Cronice 
Victoria 

Acord de parteneriat 

-derularea unor  actiuni  comune intre cele doua institutii in vederea 
stabilirii unei bune comunicari, a realizarii a tot ceea ce se intelege prin 

trainice prietenii 
-cresterea prestigiului celor doua institutii prin popularizarea activitatilor 

 


