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Partea I – Contextul 

1.1. MISIUNEA ŞCOLII 

Construirea unei comunităţi de învăţare în care elevii, profesorii, părinţii, bunicii „învaţă să 

înveţe”. Explorăm împreună, în multiple moduri,  AdEvărul, Dreptatea, FrUmosul, Cunoaşterea,  

LibertAtea, PerseverenŢa, ResponsabilItatea, EficienţA. 

Învăţăm să gândim, să acţionăm şi să ne comportăm moral, iniţiind proiecte interdisciplinare, 

în şcoală şi în afara şcolii. Stimulăm potenţialul personal al fiecărui elev într-un mediu de învăţare 

sigur, echilibrat, motivant, atractiv şi interactiv. Educăm pentru înţelegere şi ne pasă de mediu. 

Respectăm şi valorizăm diversitatea şi unicitatea. Stimulăm creativitatea, imaginaţia şi punem la loc de 

cinste bucuriile simple. Învăţăm să devenim cetăţeni activi, utili societăţii în care trebuie să ne 

integrăm la finalizarea cursurilor. Toate acestea se realizează „cu şi prin educaţie”, sub toate formele ei 

(formală, nonformală şi informală – aflate în strânsă interdependenţă). 

 Planul de Acţiune al Şcolii ( PAS ), reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic, în anul 2016/2017, care poate fi utilizat 

pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de alţi furnizori decât unităţile de învăţământ. 

PAS-ul reprezintă documentul de anticipare timpurie a cererii de forţa de muncă şi planificare a ofertei 

de educaţie şi formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2020. 

 Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi este o unitate şcolară ce îşi propune să ofere  oportunităţi 

de instruire teoretică şi practică, cu şanse reale de inserţie pe piaţa muncii, în domeniile: industrie 

textilă şi pielărie, construcţii şi lucrări publice, comerţ, ţinând cont de aspiraţiile individuale ale 

solicitanţilor . 

 

1.2. VIZIUNEA ŞCOLII 

Educaţie personalizată prin promovarea valorilor pozitive. 

Educarea viitorilor absolvenţi în spiritul vocaţiei de cetăţeni europeni, deschişi dialogului şi 

toleranţei, responsabili de propria formare, pregătiţi să facă faţă schimbărilor şi învăţării  pe tot 

parcursul vieţii. 

1.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

1. Colegiul Tehnic „Ion Borcea” a cunoscut numeroase transformări şi metamorfoze în 

organizarea sa. 

2. În anul şcolar 1937/1938 a fost înfiinţată Şcoala Profesională de Ucenici, cu meseriile: 

ţesător, torcător (filator), urzitor,pe lângă Fabrica de Postav, Buhuşi.  
3. În anul şcolar 1957/1958 a fost înfiinţată Şcoala Medie cu clasa a XI-a, cu examen de 

maturitate. 

4. În anul şcolar 1968/1969 Şcoala Medie capătă denumirea de Liceul Buhuşi. 

5. În anul şcolar 1973/1974 Liceul şi Şcoala Profesională Buhuşi se transformă în „Grupul 

Şcolar M.I.U. Buhuşi” (Liceu Textil cu durata de 5 ani şi Şcoala Profesională). 

6. În anul şcolar 1990/1991 a luat fiinţă Liceul „Ion Borcea” Buhuşi. 

7. În anul şcolar 1992/1993 Instituţia capătă denumirea de Grup Şcolar „Ion Borcea”. 

8. După evenimentele din ’89, şcoala şi-a recăpătat statutul de liceu teoretic şi a luat numele 

naturalistului Ion Borcea. 

9. Începând cu 1 septembrie 2004, (an şcolar 2004/2005), prin Ordinul Ministrului Nr. 4421 din 

30.07.2004, Grupul Şcolar „Ion Borcea” Buhuşi îşi schimbă denumirea în Colegiul Tehnic 

„Ion Borcea” Buhuşi. 
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Date statistice privind numărul de elevi  

  

În anul şcolar 2013/2014, la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” au fost înscrişi  707 elevi, repartizaţi 

în 27 de clase (707 elevi liceu zi). Elevii au provenit din mediul urban şi rural, atât din oraşul Buhuşi 

cât şi din comunele limitrofe: Blăgeşti (Bacău), Gârleni (Bacău), Racova (Bacău), Români (Neamţ), 

Costişa (Neamţ).  

În anul şcolar 2014/2015, la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” au fost înscrişi 719 elevi, repartizaţi 

în 28 de clase. 

În anul şcolar 2015/2016, la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” au fost înscrişi 678 elevi, repartizaţi 

în 26 de clase. 

Deci, în perioada 2013-2016 se observă o uşoară fluctuaţie a populaţiei şcolare:o creştere de 

1,69% în anul 2014/2015 faţă de 2013/2014 şi o scădere de 4,11% în anul2015/2016faţă de 2013/2014 

           Pentru anul şcolar  2016/2017 există o populaţie şcolară de 684 elevi (408 învăţământ 

teoretic, 254 învăţământ tehnologic, 22 învăţământ gimnazial), s-au realizat 7 clase a-IX-a învăţământ 

liceal(4 clase învăţământ teoretic, 3 clase învăţământ tehnologic) şi o clasă a-V-a învăţământ 

gimnazial, se preconizează menţinerea populaţiei şcolare la nivelul anului 2015/2016. 

. 

 

Situaţia claselor în anul şcolar 2016/2017 

Învăţământ liceal 

Nr. 

Crt. 

Profil Specializarea Nr. clase  An de studiu 

V IX X XI XII 

 Ciclu gimnazial 1 1 0 0 0 0 

1 

Uman 
Filologie 4 0 1 1 1 1 

Ştiinţe sociale 4 0 1 1 1 1 

Real 
Matematică –informatică  4 0 1 1 1 1 

Ştiinţele naturii 4 0 1 1 1 1 

2 Tehnic 

Tehnician designer vestimentar* 3,5 0 1 1 0,5 1 

Tehnician în activităţi de comerţ 3 0 1 1 1 0 

Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice* 
3,5 0 1 1 0,5 1 

1 clasă – Învăţământ gimnazial 

16 clase – Învăţământ teoretic 

10 clase – Învăţământ tehnic 

Notă *: Calificările: Tehnician designer vestimentar şi Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice, clasa a-XI-a, sunt comasate într-o singură clasă (disciplinele teoretice, comune, sunt făcute 

împreună, modulele tehnice se fac separat). 

 

În anul şcolar 2016-2017 s-a menţinut numărul de clase de liceu tehnologic (10 clase), iar 

la nivelul de învăţământ gimnazial s-a înfiinţat o clasa de a V-a. 
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1.4. ANALIZA REZULTATELOR  ŞCOLII 

    

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI AN ŞCOLAR 2015-2016 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Bitire Cătălin Constantin XII-a C PREMIUL I – Faza judeţeană 

MEDALIA DE ARGINT – 

Faza naţională 

Prof. Jigău Mihai 

 

 

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Pristavu Dragoş aX-a C Premiul II Faza Judeţeană 

Participant la Naţională 

Prof. Jigău Mihai 

 

 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

2. Sidorac Radu aIX-a C Premiul II Prof. Jigău Mihai 

 

 

OLIMPIADA DE CHIMIE 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Văleanu Ştefania aIX-a D Premiul III Faza Judeţeanu 

Calificată la Naţională 

Prof. Rugină Mihaela 

 

 

OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Pristavu Dragoş aX-a C Menţiune Prof. Ţânculescu 

Camelia 

2. Gavril Constantin aXI-a C Menţiune Prof. Ţânculescu 

Camelia 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Ghirvu Ioana aXI-a A Premiul II Prof. Ţaga Ionela 

2. Vrânceanu Emanuela aIX-a A Menţiune Prof. Ivan Ioan 

3. Gavril Constantin aXI-a C Menţiune Prof. Ivan Ioan 

4. Ionescu Raluca aXI-a A Menţiune Prof. Ţaga Ionela 

5. Muraru Ana Roxana aX-a A Menţiune Prof: Zaharia Carmen 

6. Archip Bianca Cezara aX-a A Menţiune Prof: Zaharia Carmen 
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OLIMPIADA DE TEXTILE – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Hângăniţa Ionuţ Bogdan aXII-a Premiul I  

Calificat la Naţională 

Prof. Nuţu Carmen 

Prof. Radovici Liliana 

Prof. Urioc Alexandru 

2. Vărvara Ioana Diana aXI-a Premiul II Prof. Nuţu Carmen 

Prof. Radovici Liliana 

Prof. Urioc Alexandru 

3. Crăciun Maria Vasilica 

Georgiana 

aXII-a Premiul II Prof. Nuţu Carmen 

Prof. Radovici Liliana 

Prof. Urioc Alexandru 

4. Cărăbăţ Florina Mădălina aXI-a Menţiune Prof. Nuţu Carmen 

Prof. Radovici Liliana 

Prof. Urioc Alexandru 

 

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Sidorac Radu Constantin aIX-a C Menţiune Prof. Andrei Ioan 

2. Sava Lucian Ioan 

 

aX-a C Menţiune Prof. Andrei Ioan 

3. Munteanu Raluca Elena aX-a C Menţiune Prof. Andrei Ioan 

 

OLIMPIADA DE ENGLEZĂ – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Sidorac Radu Constantin aIX-a C Premiul III Prof. Dănilă Izabela 

2. Văleanu Ştefania aIX-a D Premiul III Prof. Dănilă Izabela 

3. Măliniciu Cătălina aX-a C Menţiune Prof. Sava Mariana 

 

OLIMPIADA DE ISTORIE  – FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Riter Ingrid XII-a A Menţiune Prof. Dobroi Maria 

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE GRAFICĂ; DESEN ŞI FOTOGRAFIE „ O istorie a 

eternului feminin” SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „KARPESTET KULTURA” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Rotaru Mihai 

 

 Diplomă de Excelenţă Prof. Păduraru Andreia 

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE ECOLOGIE ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI  ,,CU 

POLUAREA  NU-I DE JOACA”, EDIŢIA A-VI-A, HUŞI, VASLUI 

Nr. 

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1 Ţăranu Alexandru Vasilică XI F Premiul II Prof. Radovici Liliana 
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CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ „ DE LA SUFLET LA SUFLET, 

SFINTELE SĂRBĂTORI DE PAŞTI”, EDIŢIA A-VI-A, DOROHOI, BOTOŞANI 

Nr.  

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1 Ţăranu Ana Maria 

 

IX F Premiul I Prof. Radovici Liliana 

2 Mucheriu Adriana 

Mihaela 

XI E Premiul I Prof. Radovici Liliana 

3 Aldea Claudia Maria XI E Premiul I Prof. Radovici Liliana 

4 Ţăranu Alexandru 

Vasilică 

XI F Premiul I Prof. Radovici Liliana 

5 Hângăniţa Ionuţ Bogdan XIIE Premiul I Prof. Radovici Liliana 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE   „ MAGDA PETROVANU” 

Nr.  

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1 Văleanu Ştefania IX D Menţiune Prof. Rugină Mihaela 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE A MEDIULUI ,,ŞI GESTUL TĂU 

CONTEAZĂ”,EDIŢIA A-X-A, BOTOŞANI 

Nr.  

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

 1 Huţu Andreea Elena X F Premiu special Prof. Moga Alina Mihaela 

 2 Samson Ana 

 

X F Premiu special Prof. Moga Alina Mihaela 

 3 Aldea Andreea Ionela X F Premiu special Prof. Moga Alina Mihaela 

 4 Mititelu Laura Elisabeta X F Premiu special Prof. Moga Alina Mihaela 

 5 Crăciun Maria Vasilica 

Georgiana 

XII E Menţiune Prof. Radovici Liliana 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE „ STELELE ŞTIINŢEI” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Şoroagă Adina XII D Premiul II Prof. Bârlădeanu Camelia 

2. Amariei Diana Gabriela XII D Premiul II Prof. Bârlădeanu Camelia 

3. Aldea Sorina XII D Premiul II Prof. Bârlădeanu Camelia 

 

CONCURSUL REGIONAL CULTURAL- ARTISTIC „TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA 

ROMÂNI”, ROMÂNI, NEAMŢ    

Nr. 

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

 1 Ţăranu Ana Maria IX F Premiul I Prof. Dănilă Ioana Izabela 

 2 Pancu Mădălina IX F Premiul I Prof. Dănilă Ioana Izabela 

 3 Păvănescu Andreea 

Mihaela 

IX F Premiul II Prof. Dănilă Ioana Izabela 

 4 Ioja Clara Oana IXE Premiul I Prof. Nuţu Carmen 

 5 Gherghel Delia  

Georgiana 

IXE Premiul I Prof. Nuţu Carmen 

 6 Ursariu Vasile Gabriel IXE Premiul II Prof. Nuţu Carmen 

 7 Mâţel Elena Bianca IXE Premiul II Prof. Nuţu Carmen 
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 8 Linguraru Vasilica 

Ştefania 

 XE Premiul II Prof. Feraru Iordana 

Monica 

 9 Vârlan Andreea 

Florentina 

 XE Premiul I Prof. Feraru Iordana 

Monica 

10 Doloi Vasilica Andreea  XE Premiul I Prof. Feraru Iordana 

Monica 

11 Albu Maria Alexandra  XE Premiul II Prof. Feraru Iordana 

Monica 

12 Hanganu Andrei Cristian  XE Premiul I Prof. Radovici Liliana 

13 Hanganu Cosmin 

Constantin 

 XE Premiul I Prof. Radovici Liliana 

14 Mârza Andrei  XE Premiul II Prof. Radovici Liliana 

15 Şandru Marin Miodrag  XE Premiul II Prof. Radovici Liliana 

16 Diaconu Claudiu  XE Premiul I Prof. Şiclovan Anamaria 

17 Baciu Buculei Ioana  XF Premiul I Prof. Şiclovan Anamaria 

18 Baciu Buculei Ştefania  XF Premiul II Prof. Şiclovan Anamaria 

19 Cârlan Diana Ionela  XF Premiul II Prof. Şiclovan Anamaria 

20 Aldea Andreea Ionela  XF Premiul I Prof. Moga Alina Mihaela 

21 Huţu Andreea Elena  XF Premiul I Prof. Moga Alina Mihaela 

22 Rusu Petru Alexandru  XF Premiul II Prof. Moga Alina Mihaela 

23 Varvara Bianca  XF Premiul II Prof. Moga Alina Mihaela 

24 Dumitraşcu Robert XIF Premiul I Prof. Ciocan Mioara 

25 Bută Mihai XIF Premiul II Prof. Ciocan Mioara 

26 Păduraru Marius XIF Premiul II Prof. Ciocan Mioara 

27 Ţăranu Alexandru 

Vasilică 

XIF Premiul I Prof. Ciocan Mioara 

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL EPISTOLAR „ HOMO FABER” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Archip Bianca Cezara aX-a A Premiul II Prof. Andrei Oana 

2. Muraru Ana Roxana aX-a A Menţiune Prof. Andrei Oana 

 

CONCURSUL NAŢIONAL PROTÉGEZ LA NATURE! 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Poenaru Ştefan 

Cărşmar Alexandru 

aXI-a C Menţiune Prof. Andrei Oana 

Prof. Ţânculescu Camelia 

2. Florea Adrian 

Pascariu Cătălin 

aXI-a C Menţiune Prof. Andrei Oana 

Prof. Ţânculescu Camelia 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE PENTRU MEDIU „ DAVID ÎMPOTRIVA LUI 

GOLIAT”,ediţia aIX-a Drăgăşani, Vâlcea 

Nr. 

Crt. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1.  Vlad Constantin George IX E Premiul I Prof. Asavei Ionela 

2.  Vasiliu Ioana Claudia IX E Premiul I Prof. Asavei Ionela 

3.  Ţăranu Alexandru 

Vasilică 

XI F Premiul I Prof. Radovici Liliana 
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CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ A. HAIMOVICI” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Burcuţă Ştefan Gabriel IX D Menţiune Prof. Andrei Sebastian 

 

 

CONCURSUL PUBLIK SPEAKING 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Mareş Dan Andrei aXI-a A Menţiune  

Participant la Naţională 

Prof. Cojocaru Andreea 

2. Murariu Dumitru 

Alexandru 

aXI-a A Premiu de participare 

Participare la Regională 

Prof. Cojocaru Andreea 

3. Măriuţă Mihai Matei aXII-a C Participare la Regională Prof. Cojocaru Andreea 

4. Creangă Nicola aIX-a C Premiul I Prof. Dănilă Izabela 

5. Văleanu Ştefania aIX-a D Premiul I Prof. Dănilă Izabela 

6. Maxim Mihai aX-a C Premiul I Prof. Sava Mariana 

7. Nuţu Delia aX-a C Premiul I Prof. Sava Mariana 

8. Sidorac Radu aIX-a C Premiul II Prof. Dănilă Izabela 

9. Cociorva Matei aIX-a C Premiul II Prof. Dănilă Izabela 

10. Nistor Mihnea aIX-a C Premiul II Prof. Dănilă Izabela 

11. Alupii Andi aIX-a A Premiul II Prof. Cojocaru Andreea 

12. Cobzariu Lucia Georgiana aIX-a A Premiul II Prof. Cojocaru Andreea 

13. Motricală Adina aIX-a A Premiul II Prof. Cojocaru Andreea 

14. Diaconu Bianca aX-a A Premiul II Prof. Sava Mariana 

15. Braiş Eduard aIX-a C Menţiune Prof. Dănilă Izabela 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE ARTE PLASTICE ŞI FOTOGRAFIE „ ÎMPĂTAR 

SLĂVIT E CODRUL” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Rotaru Mihai  aXI-a B PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

2. Baciu Elena aXII-a B PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

3. Ferică Alina aX-a B PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

4. Ilisei Alexandra aX-a B PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

5. Mihăilă Georgiana aXI-a D PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

6. Mihai Rotaru aXI-a B PREMIUL I Prof. Craiu Mihaela 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN „ ÎNGRIJIND NATURA, RESPECTĂM VIAŢA”, EDIŢIA aV-a, 

ORADEA, BIHO 

Nr.  

Crt. 

NUMELE SI PRENUMELE CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Mititelu Laura Elisabeta X F Premiul I Prof. Moga Alina Mihaela 

2. Varvara Bianca Diana  I XI E Premiul III Prof. Radovici Liliana 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN DE LIMBA ROMÂNĂ „MIHAIL ANDREI” 

Nr.  

Crt. 

Numele si prenumele Clasa Premiul Prof. coordonator 

1 Ursu George Daniel  I  aIX-a A Premiul I Prof. Ivan Ioan 

2 Vrânceanu Emanuela  aIX-a A Premiul II Prof. Ivan Ioan 
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3 Asimionesei Daniel  aX-a C Premiul I Prof. Ţaga Ionela 

4 Măliniciu Cătălina  aX-a C Premiul II Prof. Ţaga Ionela 

5 Nuţu Delia  aX-a C Menţiune Prof. Ţaga Ionela 

6 Ghirvu Ioana aXI-a A Premiul I Prof. Ţaga Ionela 

7 Gavril Constantin aXI-a C Premiul II Prof. Ivan Ioan 

8 Ionescu Raluca aXI-a A Premiul III Prof. Ţaga Ionela 

9 Prisecaru Bianca aXI-a A Premiul I Prof. Zaharia Carmen 

10 Stan Miruna aXI-a A Menţiune Prof. Zaharia Carmen 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN „ÎNGRIJIND NATURA RESPECTĂM VIAŢA” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Mititelu Laura Elisabeta aX-a F Premiul I Prof. Moga Alina Mihaela 

 

CONCURSUL S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL BĂCĂUAN 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Baciu Elena aXII-a B Premiul I Prof. Dobroi Maria 

2. Ploşniţă Ştefan aXII-a B Premiul II Prof. Dobroi Maria 

3. Botezatu Daniel aXII-a B Premiul III Prof. Dobroi Maria 

4. Toronilă Alexandra aXII-a A Menţiune Prof. Dobroi Maria 

5. Baciu Maria Lorena aX-a D Menţiune Prof. Dobroi Maria 

6. Corocea Vlad aX-a C Menţiune Prof. Munteanu Dumitru 

 

CONCURSUL „GLORIE ETERNĂ EROILOR PATRIEI, CINSTE ONOARE VETERANILOR 

DE RĂZBOI” 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1. Riter Ingrid aXII-a A Locul  II Prof. Dobroi Maria 

2. Toronilă Alexandra 

Cosmina 

aXII-a A Locul  II Prof. Dobroi Maria 

3. Ciubotaru Maria Mădălina aXII-a A Locul  II Prof. Dobroi Maria 

 

PARADA COSTUMELOR DE HALLOWEEN, ediţia a-VII-a 

NR.  

CRT 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

1 Huţu Andreea Elena X F Premiul I Prof. Moga Alina Mihaela 

2 Stan Georgiana Mihaela XI E Menţiune Prof. Radovici Liliana 

 

 

SIMPIZIONUL NAŢIONAL „ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ – ÎNCOTRO?”, ediţia a-III-a, 

Bacău 

NR. 

CRT 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

CLASA PREMIUL PROF. 

COORDONATOR 

 1 Stan Georgiana Mihaela XI E Premiul I Prof. Radovici Liliana 

 2 Zaharia Adina Elena XI E Premiul I Prof. Radovici Liliana 

 

Concluzie: În intervalul 2013-2016 s-a observat o creştere, de la an la an, a numărului de 

premii: 95 în anul şcolar 2013-2014, reprezentând 13%; 117 în anul şcolar 2014-2015, 

reprezentând 16%; 122 în anul şcolar 2015-2016, reprezentând 17%  (sursa PAS 2013-2016).



 
 

 

 Activitatea educativă extraşcolară s-a făcut remarcată prin  numărul şi  diversitatea activităţilor propuse; s-a constatat  o menţinere a 

numărului activităţilor propuse  în anul 2016-2017 (comparativ cu perioada 2013-2016). 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

An şcolar 2016-2017 

 

Nr.  

Crt. 

Titlul activităţii Tipul de activitate Data Locul de desfăşurare Responsabili 

1.  Gândeşte local, 

acţionează global! 

Proiect de educaţie ecologică Septembrie 2016 – 

Mai 2017 

Buhuşi Prof. Ţânculescu Camelia 

2.  Ziua Europeană a 

Limbilor Străine 

PPT, expoziţie, scenete, audiţie. Septembrie 2016 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Mihai Elena Daniela, 

prof. Cojocaru Andreea Ştefana, 

prof. Andrei Oana 

prof. Budeanu Cristina. 

3.  Parle –vous français? 

Nein, io habla 

Deutsch. 

PPT, expoziţie, scenete, audiţie. 26-27 Septembrie 

2016 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

 

Prof. Andrei Oana 

0

50

100

150

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Număr premii 

Număr premii



 14 

4.  Comunicare prin 

dezbateri 

Concurs 22-25 Septembrie 

2016 

Slănic Moldova Prof. Zaharia Carmen, 

prof. Păduraru Andreia 

5.  „ În fiecare om o 

lume îşă face 

încercarea” – 

Întâlnire cu redacţia 

revistei „Plumb”. 

Literar artistică Octombrie 2016 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Ivan Ioan 

6.  „Educaţie și învățare 

prin proiecte 

europene” 

Voluntariat prin derulare de 

proiecte comune cu Global 

Confederation of Romanian 

Students (G.C.R.S), Suedia, 

vizând:  informarea elevilor 

privind  învăţământul superior din 

Suedia și oportunitățile de a fi 

student în Suedia; atragerea 

tinerilor în activități de voluntariat 

la nivelul comunității locale; 

pregatirea tinerilor pentru 

accesarea de fonduri UE în 

vederea organizării unor școli de 

vară în alte țări din UE la care să 

participe elevii din unitatea de 

învățământ; asigurarea accesului 

la resursele informaționale ale 

părților prin intermediul 

comunicării online etc. 

Noiembrie 2016 – 

iunie 2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Dobroi Maria(coordonator) 

Prof. Zaharia Carmen 

Prof. Ţaga Ionela 

Prof. Ţânculescu Camelia 

7.  „Fii tolerant pentru a 

fi tolerat” 

PPT, expoziţie postere, pliant 16 noiembrie 2016 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi- 

Corpul A 

Prof. Dobroi Maria 

8.  Atelier de creaţie de 

produse reciclebile 

Atelier Noiembrie 2016 – 

Mai 2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Moga Alina 

Prof. Dănilă Izabela 

9.  BioScience Proiect tehnico- ştiinţific Noiembrie 2016 – 

Mai 2017 

Laboratorul de fizică, 

Laboratorul de chimie 

Prof. Buzariu Iustina, prof. 

Tânculescu Camelia 

10.  Natura în literatură. Atelier de creaţie Noiembrie 2016 – 

Mai 2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Ţaga Ionela, prof. Ţânculescu 

Camelia 
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11.  „Mândria de a fi  

român” 

PPT, expoziţie postere,  dezbatere 29 noiembrie 2016 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi- 

Corpul A 

Prof. Dobroi Maria 

12.  Excursie Braşov Excursie 1,2,3 Decembrie 

2016 

Braşov Prof. Cojocaru Andreea Ştefana, prof. 

Rugină Mihaela, prof. doc. Corbu 

Mihaela 

13.  Crăciunul – Darul 

bucuriei. 

 Decembrie 2016 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi – 

Corp B. 

Prof. Munteanu Nadina 

14.  15 Ianuarie – Ziua de 

naştere a marelui 

poet Mihai Eminescu 

– Dor de Eminescu 

Informare 15 ianuarie 2017 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi  

Prof. Munteanu Nadina 

15.  Revista” FOAIE 

ADOLESCENTINĂ” 

Practică Ianuarie 2017 Laboratoarele de 

informatică – Corp A 

şi B. 

Prof. Zaharia Carmen Mihaela 

16.  „ Să creştem frumos, 

fără violenţă!” 

Consiliere de grup Ianuarie – Iunie 

2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Consilier şcolar - prof. Boacă Diana 

17.  „ Nu sunt de 

vânzare!” 

Consiliere de grup Februarie – Iunie 

2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Consilier şcolar - prof. Boacă Diana 

18.  S.O.S. . Viaţa! Program de educaţie pentru 

sănătate 

Februarie 2016 – 

Mai 2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. Ţânculescu Camelia 

19.  Ziua Internaţională a 

Francofoniei. 

Expoziţie, PPT, scenete, audiţie. Martie 2017 Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. de limba franceză 

20.  Dezbateri amicale Dezbatere Aprilie 2016 Bucureşti Prof. Zaharia Carmen 

Prof. Păduraru Andreia 

21.  „Poliţist pentru o zi!” Informare Mai 2017 Sediul Poliţiei oraşului 

Buhuşi 

Prof. Mihai Elena Daniela, prof. 

Cojocaru Andreea Ştefana, Corbu 

Mihaela, bibliotecar. 

22.  Excursie Timişoara. Excursie Mai 2017 Timişoara Prof. Ţaga Ionela, prof. Macovei 

Mihai, prof. Ţânculescu Camelia 

23.  Oferta educaţională Informare Mai Şcolile gimnaziale, 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

 

Toate cadrele didactice 
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24.  Festivalul Filmului 

de Comedie „ 

Martzobossul de 

Aur” 

Artistică Mai Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi, 

Amfiteatru 

Prof. Cojocaru Andreea Ştefana, prof. 

Rugină Mihaela, prof. Andrei oana, 

Corbu Mihaela, prof. doc. 

25.  Concursul de 

gramatică „ Mihail 

Andrei” 

Concurs Mai Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Prof. zaharia Carmen, prof. Ţaga 

Ionela, Prof. Zaharia Mihaela, prof. 

Ivan Ioan şi prof. Munteanu Nadina 

26.  Concursul naţional de 

dezbateri 

Concurs Iulie 2017 Slănic Moldova Prof. Zaharia Carmen 

Prof. Păduraru Andreia 

27.  „Prevenirea 

infracţionalităţii în 

rândul 

adolescenţilor.” 

Informare, conştientizare, riscuri. Ianuarie – Iunie 

2017 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi, 

Penitenciarul Bacău 

Consilier şcolar prof. Boacă Diana 

 

28.  „Sănătatea, o bogăţie 

nepreţuită.” 

Informare, conştientizare, riscuri. Pe parcursul anului 

şcolar. 

Colegiul Tehnic” Ion 

Borcea” Buhuşi 

Consilier şcolar prof. Boacă Diana, 

CPECA Bacău 

 



 

1.5. CONTEXUL EUROPEAN 
 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi 

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă: 

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

 Creştere durabilă:  

 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 

 Creştere inclusivă 

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69 % în prezent, la peste 75 %; 

 Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare - dezvoltare; 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: maxim 10%;  

Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

 “20/20/20”:  reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 

Sursa: Strategia ”Europa 2020”  

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente de 

lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: 
- O Uniune a inovării; 

      - OAgendă Digitală pentru Europa;  

      - Tineret în mişcare; 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă:    
- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

      -O politică industrială integrată pentru era globalizării;  

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:      
-O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de    muncă; 

     - Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"  

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat 

cu EQF 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru 

angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 
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Iniţiativa: “Tineretul în mişcare” 
Linii de acţiune principale:  

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi 

excelentă:  

 Investiţii mai mari, mai bine ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui mai 

bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanţare; 

 Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu;  

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu 

potenţial de angajare;  

 Promovarea învăţării şi predării de calitate;  

 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de 

exemplu: a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, 

TIC, învăţarea online, competenţele în domeniul matematicii (inclusiv competenţele 

numerice) şi ştiinţelor.  

 Creşterea atractivităţii, ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca. 50 % din totalul 

locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de 

educaţie şi formare profesională.  

 Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru facilitarea întrării 

pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii de practică de calitate.  

 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice şi 

administrative ale stagiilor transnaţionale. Sprijinirea unui acces mai bun şi a unei participări 

mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri 

pentru stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau 

premii), precum şi prin acorduri între parteneri sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate 

socială a întreprinderilor (RSI). 

 Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate strânse cu 

sectorul profesional. 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi validarea 

acestor tipuri de învăţare  

 Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere:  

 Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent; 

 Îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare  a învăţământului superior; 

 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de înserţie profesională  

 Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru 

tineri  

 Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi tinerii din 

Europa să poată avea posibilitatea de a şi petrece în străinătate o parte din timpul alocat 

parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

 Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor 

 

 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi de începere a unei cariere.  

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi 

profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date 

comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru învăţarea reciprocă 

în acest domeniu.  
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 Se recomandă statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă, îşi 

continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni de la 

absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”. 

 Sprijinirea tinerilor cu risc  

 Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor îndependente  

 

 

 

1.6. CONTEXTUL NAŢIONAL 

 
Programul Naţional de Reformă 2014 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi 

aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii 

Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.  

Conform Programului de Reformă „M.E.N. continuă reformele în domeniul educaţiei şi 

formării, în vederea asigurării unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe 

dezvoltare personală şi socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a 

şcolii. În scopul dezvoltării educaţiei timpurii (0-6 ani) şi a creşterii calităţii acesteia, în anul 2014 vor 

fi aduse clarificări de ordin legislativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie 

timpurie pentru a deveni, treptat, servicii universale. În urma efectuării unei analize, MEN va elabora 

o propunere de modificare a Legii Educaţiei Naţionale în vederea atribuirii statutului de învăţământ 

obligatoriu grupei mari din învăţământul preșcolar. MEN va reglementa conţinutul educativ şi 

standardele de referinţă pentru educaţia ante-preșcolară (0-3 ani).  

De asemenea M.E.N. va continua reforma curriculară prin modernizarea curriculumului şcolar 

şi îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor. Astfel, începând cu anul 2014, MEN va generaliza 

evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a şi pentru competenţele din învăţământul 

profesional şi tehnic.  

În scopul îmbunătăţirii accesului la resurse şi instrumente digitale în învăţământul 

preuniversitar, M.E.N. va asigura conectarea a 2400 de şcoli la internet la finalul proiectului Internet 

în şcoala ta şi va publica pe portalul său resursele didactice elaborate deja prin proiecte FSE în 

cadrul POS DRU. M.E.N va continua să asigure deschiderea sistemului de educaţie şi formare către 

toţi tinerii şi asigurarea accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare.  

Pe lângă finalizarea Strategiei naţionale privind reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii, 

M.E.N va implementa măsuri de prevenire şi intervenţie, inclusiv prin acordarea de sprijin 

individualizat elevilor expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii prin extinderea, la nivel local, a 

programelor de tipul Şcoala după şcoală. M.E.N va implementa măsuri de compensare şi intervenţie 

pentru grupurile cu riscuri particulare, prin multiplicarea programelor de tipul A doua şansă, în 
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special în zonele rurale şi în cele cu populaţie de etnie romă şi va crea cadrul metodologic privind 

Alfabetizarea funcţională pentru facilitarea intervenţiilor destinate creşterii nivelului de alfabetizare.  

La fel ca şi în anii anteriori, M.E.N. va continua şi în anul şcolar 2016/2017 implementarea de 

programe sociale (Cornul şi laptele, Bani de liceu, Euro 200, Rechizite şcolare, Acordarea de burse, 

Decontarea transportului), iar elevii din mediul rural şi mic urban vor beneficia de extinderea 

parcului de microbuze şcolare”  

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele 

schimbări:  

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor 

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia 

timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); 

introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 

ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate 

intra pe piaţa muncii în mod legal.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor 

programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare 

individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi 

pentru intrarea pe piaţa muncii.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul 

va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea 

afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor 

fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem  

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni 

transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale 

prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv.  
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5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după 

şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente 

frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice 

dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe 

bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului 

liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. 

între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta 

de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui 

program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului 

Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în 

cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - 

emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin 

concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, 

îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă 

sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional 

(echivalentul a 500 Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede 

posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, 

care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe 

tot parcursul vieţii. (Sursa: PNR pag 35 -39)  
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Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale PNR  

Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 

13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care 

se vor implementa măsurile propuse.  

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru aprecierea impactului 

măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei.  

Evoluţia prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii  

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:  

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajate  

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu 

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională  

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, prin:  

- introducerea învăţământului profesional cu durata de doi ani pentru absolvenţii interesaţi ai clasei a 

IX-a. Pentru anul şcolar 2013/2014, în învăţământul profesional de tip dual sunt înscrişi cca. 13.000 

elevi, fiind semnate contracte cu peste 2.300 companii care asigură formarea practică a elevilor. 

Elevii care frecventează această formă de învăţământ primesc o bursă lunară de 200 lei. Începând 

cu anul şcolar 2014/2015 se introduce învăţământul profesional de tip dual cu durata de 3 ani, 

pentru care au fost finalizate şi adoptate normele metodologice şi planul-cadru de învăţământ;  

- implementare de programe formare a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic 

(ÎPT), finanţate prin proiecte FSE/POS DRU, precum: Formarea cadrelor didactice din 

învăţământul profesional şi tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive 

firma de exerciţiu, formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale, 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale. Prin intermediul 

acestor programe sunt create condiţii pentru asigurarea de şanse egale la educaţie pentru elevii 

proveniţi din grupurile socio-economice defavorizate;  

- prin programul Rechizite şcolare;  

- prin programul Bani de liceu;  

- prin programul Euro 200;  
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- elevii claselor pregătitoare, I-VIII, precum şi preşcolarii beneficiază de o masă zilnică prin 

programul ,,Cornul şi laptele” şi ,,Fructe în şcoli”. 

Legătura cu iniţiativa emblematică „Tineret în mişcare” este asigurată prin acele măsuri care vin în 

întâmpinarea primei direcţii majore de acţiune a acestei iniţiative emblematice şi care vizează 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, dezvoltarea 

sistemelor de educaţie timpurie şi asigurarea accesului la educaţie pentru grupurilor dezavantajate.  

 

(Sursa –PLAI BACĂU, 2014-2020, actualizat 2016) 
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Partea a II-a Analiza nevoilor 

2.1.ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 2.1.1. Analiza demografică 

 

Judeţul Bacău este situat în zona industrială complexă a Moldovei, central-vestice, la intersecţia 

principalelor drumuri naţionale şi internaţionale spre nordul Moldovei, Transilvania, Dobrogea, sudul 

ţării şi este un puternic centru comercial. Are o suprafaţă de 6.602 km
2
, reprezentând 2,8% din 

suprafaţa ţării şi 17,97% din suprafaţa regiunii Nord – Est.  

 În judeţul Bacău sunt 3 municipii (Bacău, Oneşti, Moineşti) şi 5 oraşe (Buhuşi, Comăneşti, 

Dărmăneşti, Târgu-Ocna şi Slănic-Moldova). 

 

 
 

Populaţia judeţului Bacău este repartizată în 3 municipii şi 5 oraşe, 85 de comune şi 491 sate. 

Densitatea populaţiei judeţului Bacău este de 107,94 locuitori/km2, faţă de 89,90 media ţării şifaţă de 

100,61 cât este media Regiunii de Nord-Est. Majoritatea populaţiei judeţului – 54,78%, avea în anul 

2010 domiciliul stabil în mediul rural, existând o creştere faţă de recensamântul din anul 1992 (cu 5,13 

puncte procentuale). Din totalul populaţiei urbane de 323.163 persoane, 54,13%, era concentrată în 

municipiul Bacău. 

 Oraşul Buhuşi este situat în zona de Nord  a judeţului Bacău (zona II) la limita cu judeţul 

Neamţ. Din analiza PLAI şi PRAI rezultă că oraşul Buhuşi face parte din categoria oraşelor mici şi este 

situat într-o zonă săracă, având o populaţie stabilă de 14562 locuitori, din care 48,29% bărbaţi şi 

51,70% femei.  
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Conform recensământului efectuat în anul 2011populaţia oraşului Buhuşi se ridică la 14562 de 

locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior 2002, când se înregistraseră 18746 de locuitori. 

 
Grafic Wikipedia 

Se poate concluziona că natalitatea în oraşul Buhuşi este în scădere, rezultând de aici că oraşul 

este în proces de îmbătrânire, fenomen cu implicaţii şi pentru ÎPT. 

 

Concluzii din analiza demografică Implicaţii  

 

Declinul demografic general va continua, 

accentuat pentru populaţia tânără (din grupa 0-14 

ani şi 15-19 ani) cea ce interesează şcolile.  

Scăderea naturală prognozată a populaţiei tinere 

va fi agravată de migraţia externă. Apare pericolul 

unui deficit de forţă de muncă tânără înalt 

calificată precum şi de tineri lucrători cu diverse 

calificări căutate pe piaţa europeană a muncii 

(construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.).  

 

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 

dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman  

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării 

forţei de muncă tinere de a participa la forţa de 

muncă regională.  

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a 

activităţilor de informare, orientare şi consiliere  

 

Reduceri semnificative ale populaţiei de vârstă 

şcolară (la 1 iulie 2013 faţă de 1 iulie 2002):  

 5-9 ani: ponderea populaţiei în total scade 

de la 6 % în anul 2002 la 5,5 % în 2013.  

 10-14 ani: ponderea populaţiei în total 

scade de la 7,9 % în anul 2002 la 5,7 % în 

2013. 

 15-19 ani: ponderea populaţiei în total 

scade de la 7,8 % în anul 2002 la 5,9 % în 

2013 

Optimizarea alocării resurselor financiare prin 

concentrarea pregătirii elevilor în şcoli de calitate, 

în paralel cu accederea elevilor în baza unui 

concurs de selecţie organizat de şcoli  

 Optimizarea ofertei de calificări profesionale prin 

formarea unor consorţii şcolare, care împreună să 

realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, cu 

acoperire teritorială optimă. 

Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa 

muncii oportunităţi pentru compensarea 

pierderilor de populaţie şcolară 

Îmbătrânire demografică Nevoi educaţionale specifice(educaţie non-

formală) 

Preponderenţa populaţiei domiciliată în mediul 

rural (55,25% din totalul populaţiei judeţului 

Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de 

calitate şi varietate. 
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Constatările demografice recomandă şcolilor măsuri pentru raţionalizarea ofertei în raport cu 

nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională, 

optimizarea resurselor (concentrarea resurselor în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de 

acces etc). Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei – proporţional cu nevoile 

pieţei   muncii - ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa 

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.  

(Sursa – PLAI BACĂU, 2014-2020, actualizat 2016) 

 

 

2.1.2. Piaţa muncii 

Ponderea sectoarelor economice în cifra de afaceri a judeţului nu face notă discordantă cu situaţia de 

la nivel naţional: comerţul are ponderea cea mai mare (33,7%), urmat de servicii (18%) şi construcţii 

(17,6%), în timp ce ponderea cea mai mică este deţinută de agricultură (1%) şi industria uşoară 

(1,86%). În ceea ce priveşte productivitatea muncii, se constată că serviciile şi comerţul ocupă primele 

locuri, dar turismul se află la baza clasamentului (20 mii euro/salariat). Din analiza realizată de 

AJOFM Bacău rezultă că oferta VET a avut în vedere adaptarea reţelei şcolare a învăţământului 

profesional şi tehnic în raport cu locurile de muncă vacante. 

În continuare, prezentăm evoluţia formării profesionale pe domenii de pregătire ale 

învăţământului profesional şi tehnic raportată la distribuţia cererii de forţă de muncă, în următoarea 

structură matriceală: 

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Bacău 

Domeniu  Cerere previzionată de locuri 

de muncă  

INCSMPS  

la nivelul regiunii  

%  

Oferta IPT Pondere rezultată din 

analiză şi consultare  

la orizontul 2020 %  

2013 2017 2020 BACĂU REGIUNE 

RESURSE NATURALE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI  

14,2  14,7  14,2  21,5  22%  

Industrie alimentara  1,5  0,0  1,5  4-6   

Agricultura  10,5  10,8  10,5  8-10   

Silvicultura     0-1   

Protecţia mediului     6-8   

INDUSTRIE/PROFIL 

TEHNIC  

   47,5  49%  

 3,0  0,1  3,0  0-2   

 0,3  0,5  0,3  8-10   

 0  0  0  0   

 10,7  10,9  10,7  9-11   

 19,0  20,7  19,0  18-20   

 4,4  4,8  4,4  0-2   

 9,6  9,9  9,6  6-8   

 0,8  0,8  0,8  0   

 0,9  1,1  0,9  0   

 0,9  1,0  0,9  0-2   

 0,2  0,1  0,2  0-1   



 27 

SERVICII     30  27%  

Turism  2,5  2,6  2,5  10-12   

 8,3  8,5  8,3  8-10   

 13,2  13,6  13,2  8-10   

omenesc  

0  0  0  0-2   

 

(Sursa – PLAI BACĂU, 2014-2020, actualizat 2016) 

 

 
          Evoluţia cererii previzionate de locuri de muncă în perspectiva 2020 

 

Concluzii: se observă o menţinere aproape constantă a cererii previzionate de locuri de 

muncă pe domeniile de pregătire profesională specifice C.T. ,,I. Borcea”: construcţii, industrie textilă 

şi pielărie şi comerţ 

 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea învăţământului, atât la nivel 

naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale din 

punctul de vedere al perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare. Menţinerea şcolii cu 

profil tehnic are, fără doar şi poate, avantajul pregătirii personalului calificat, foarte rapid şi eficient 

absorbit de piaţa muncii actuale, centrat pe valorificarea competenţelor profesionale. 

Analizând evoluţia şomajului- locurilor de muncă în judeţul Bacău se poate concluziona: 

 

 
(Sursa – PLAI BACĂU, 2014-2020, actualizat 2016 
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Concluziile,  din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate 

la AJOFM sunt: 

 Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura ofertei şi proporţional cu nevoile pieţeimuncii - 

astfel: creşterea ponderii pe domeniul serviciilor şi scăderea ponderii domeniului tehnic,dezvoltarea 

agriculturii pe termen lung, dezvoltarea domeniului construcţii pe termen mediu şilung. Realizarea 

de analize la nivel local în PLAI pentru a defini mai concret oferta planului deşcolarizare şi 

consultarea structurilor implicate în dezvoltarea regională şi locală.Actualizarea calificărilor şi 

curriculumului. Dinamică economiei necesită calificări şicompetenţe adecvate cu o mobilitate şi 

flexibilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă.Aceasta presupune: 

 Actualizarea permanenta a SPP şi aplicarea în condiţii care să asigure calitatea formării.Realizarea 

de parteneriate. Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului IPT un răspunsadecvat la nevoile 

specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucrudiverse. Acest 

deziderat se poate realiza prin: 

• Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local; 

• Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care să 

permităflexibilitatea profesională şi ocupaţională; 

• Actualizarea competenţelor în acelaşi ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţei forţei 

demuncă; 

• Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc 

demuncă (ex: competenţe antreprenoriale); 

• Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

• Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de ocupare. 

• Dezvoltarea competenţelor de protecţie a mediului, ca răspuns la cerinţele de mediu 

conform standardelor UE: 

 Este necesară dezvoltarea de competenţe corespunzătoare protecţiei mediului în cadrul pregătirii 

tehnice generale, pentru toate calificările şi competenţe specializate pentru calificările ce presupun 

activităţi legate de mediu. 

Sursa PLAI BACĂU, 2014-2020, actualizat 2016 

 

Numărul absolvenţilor care sunt înregistraţi ca şi şomeri, a început să scadă, începând cu 2011 – 

2013, iar numărul locurilor de muncă vacante a început să crească, corespunzător aceleaşi perioade.  

 S-a constatat că cel mai mare număr de şomeri la nivelul judeţului Bacău se regăseşte la nivelul 

domeniilor corelate cu profilul servicii din învăţământul preuniversitar, iar cel mai mic în domeniu 

resurselor şi protecţia mediului; pe de altă parte, cele mai multe locuri de muncă vacante se află tot în 

domeniul serviciilor, ceea ce înseamnă că este încă un domeniu în creştere şi poate absorbi forţa de 

muncă. 

Analizând oferta locurilor de muncă din oraşul Buhuşi pentru perioada 2015-2016 se 

concluzionează următoarele: aceleaşi locuri de muncă apar vacante periodic, datorita neocupării lor; 

cererea este în concordanţă cu calificările şcolii. 



 

 

Oferta locurilor de muncă în oraşul Buhuşi -2015/2016 (sursa: AJOFM - Buhuşi) 

1 octombrie 2015 – 31 octombrie 2016 
Luna Agent economic Loc de muncă Număr locuri  Observaţii 

Octombrie 2015 

SC LILICORNEL SRL Vânzător 2 Studii medii 

SC GENERAL TERMIC 

SRL 

Săpător manual 5 Experienţă în domeniu 

SC NEXT GEN SRL Agent vânzări 2 Experienţă în domeniu 

SC TINA STAR SRL Muncitor necalificat 5 Experienţă în domeniu 

SC COROANA SRL Muncitor necalificat 5 Experienţă în domeniu 

SC ANTARES SRL Muncitor necalificat 2 Experienţă în domeniu 

SC PESCADO SRL Lucrător prelucrare 5 Experienţă în domeniu 

Noiembrie 2015 
SC GENERAL TERMIC 

SRL 

Săpător manual 5 Experienţă în domeniu 

Decembrie 2015 
SC GENERAL TERMIC 

SRL 

Săpător manual 5 Experienţă în domeniu 

Ianuarie 2016 
SC GENERAL TERMIC 

SRL 

Săpător manual 5 Experienţă în domeniu 

Februarie 2016     

Martie 2016 PENSIUNEA CRISTINA Bucătar 1 Studii medii 

Aprilie 2016 

PENSIUNEA CRISTINA Bucătar 1 Studii medii 

II FILIP MINODORA Bucătar 1 Studii medii 

SC INTERTRANS COM Operator utilaj 2 Studii medii 

SC GELEEMAX SRL Confecţioner îmbrăcăminte 12 Studii de specialitate 

SC SIR SAFETY Cusători încălţăminte 5 Studii de specialitate 

SC ELIOMEX SRL Vânzător 1 Studii medii 

SC ADISMON SRL Manipulant 1 Studii medii 

Mai 2016     

Iunie 2016     

Iulie 2016     

August 2016 SC LILICORNEL SRL Vânzător 2 Studii medii 

Septembrie 2016 SC LILICORNEL SRL Vânzător 2 Studii medii 

Octombrie 2016 SC LILICORNEL SRL Vânzător 2 Studii medii 
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Din prezentarea grafică rezultă că oferta de locuri de muncă AJOFM Buhuşi a scăzut în anul 2016 faţă de anul 2015, însă pentru 

domeniile de calificare specifice şcolii a existat o concordonţă  ofertă- calificari, atât la nivelul oraşului cât şi la nivelul judeţului Bacău. 

 

 

Oferta locuri de muncă la nivelul oraşului Bacău 

 
Luna Domeniu de activitate Nr. locuri de muncă 

Octombrie 2015 

Industrie textilă şi pielărie 96 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 152 

Comerţ 61 

Noiembrie 2015 

Industrie textilă şi pielărie 93 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 127 

Comerţ 53 

Decembrie 2015 

Industrie textilă şi pielărie 93 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 83 

Comerţ 56 

4 
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Oferta locurilor de muncă în oraşul Buhuşi 
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Ianuarie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 95 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 71 

Comerţ 90 

Februarie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 96 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 39 

Comerţ 88 

Martie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 102 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 39 

Comerţ 86 

Aprilie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 200 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 18 

Comerţ 137 

Mai 2016 

Industrie textilă şi pielărie 150 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 60 

Comerţ 124 

Iunie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 150 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 52 

Comerţ 94 

Iulie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 124 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 41 

Comerţ 128 

August 2016 

Industrie textilă şi pielărie 129 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 65 

Comerţ 130 

Septembrie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 98 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 115 

Comerţ 116 

Octombrie 2016 

Industrie textilă şi pielărie 120 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 60 

Comerţ 85 
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 Analizând evoluţia numărului locurilor de muncă la nivel de oraş Bacău pentru calificările în care sunt pregătiţi şi elevii Colegiului Ion 

Borcea Buhuşi se observă o uşoară creştere pentru domeniul industrie textilă şi pielărie, care începe să-şi revină, o creştere mai 

semnificativă pentru domeniul comerţ şi o revenire, mai ales în perioada de vară pentru domeniul construcţii. 
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2.1.3. Evoluţia populaţiei şcolare 

 
An şcolar Număr total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 

2012-2013 744 

2013-2014 706 

2014-2015 719 

2015-2016 678 

2016-2017 684 

   

 

UNITATE ŞCOLARĂ 

  

  

  

Mediu 

(urban/rural) 

An şcolar 2016-2017 

Total  Clasa a V-a Clasa IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a  

Total elevi 

înscrişi 

Total elevi 

înscrişi 

Total elevi 

înscrişi  

Total elevi 

înscrişi  

Total elevi 

înscrişi  

Total elevi 

înscrişi  

COLEGIUL TEHNIC "I.BORCEA" 

BUHUŞI 
U 684 22 188 181 147 146 

Se poate observa o creştere cu 1 %  a populaţiei şcolare în anul şcolar 2016-2017 comparativ cu 2015-2016. 
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Număr total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 

Număr total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar



2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Fiecare elev este unic 

Deoarece fiecare elev este unic, Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi încearcă  să 

personalizeze procesul de învăţare, respectând ritmul şi capacitatea de dezvoltare, modul de gândire şi 

de acţiune, motivaţiile, interesele şi individualitatea fiecărui elev. Prin aceasta se doreşte implicarea 

activă a tuturor elevilor în procesul instructiv- educativ, ceea  face posibilă descoperirea aptitudinilor 

fiecărui elev şi dezvoltarea lor.   

Elevii  învaţă ceea ce trăiesc 

Educaţia este un proces aflat în permanentă schimbare. Indiferent de disciplină, orele de curs 

sunt interactive, adresându-se experienţei elevului, favorizând implicarea sa intelectuală şi emoţională. 

Astfel, prin raportare la prezent şi viitor, se doreşte explicarea utilităţii studierii conţinuturilor 

ştiinţifice în formarea elevilor.  

Un mediu stimulativ 

Oferim elevilor o plajă diversificatăde posibilităţi de învăţare şi experienţe, în cadrul unui 

mediu pedagogic primitor, pozitiv şi motivant. Aceştia au posibilitatea să desfăşoare activităţi 

complexe, beneficiind de aportul bibliotecii şi al CDI-ului, care oferă o bază documentară consistentă 

pentru toate tipurile de suporturi. 

Învăţare şi dezvoltare 

Elevii se dezvoltă şi învaţă în moduri diferite şi în ritmuri diferite, toate domeniile de educaţie 

şi dezvoltare având o importanţă egală şi fiind strâns legate pe tot parcursul  educaţional. 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea 

unui proces de învăţământ care să asigure o cultură generală şi de specialitate pe fondul căreia să se 

dezvolte gândirea tehnică, înţelegerea principiilor care stau la baza descoperirilor şi creaţiilor 

ştiinţifice, formarea premiselor tehnice şi practice ale însuşirii în bune condiţii a disciplinelor care 

asigură o calificare temeinică pentru specializarea aleasă, un loc aparte aparţine metodei învăţării 

centrate pe elev şi pe formarea de competenţe 

Perfecţionare 
Ştiind că omul are tendinţa de a se dezvolta şi perfecţiona individual, educaţia trebuie să aibă 

rolul de a motiva şi încuraja depăşirea limitelor şi evoluţia armonioasă a tuturor abilităţilor elevului, 

până la atingerea potenţialului său maxim. 

Integrare 

Ţinta finală: integrarea activă a absolvenţilor în viaţa socială. 

2.2.1. Cabinete şi resurse didactice 

Laborator informatică: 3 (76 calculatoare ) 

Laborator fizică: 1 

Laborator textile-pielărie: 1 (aparatură pentru încercări şi determinări, achiziţionată prin proiectul 

PHARE 2004-2006); 

Laborator chimie: 1 

Atelier construcţii: 1 (echipamente achiziţionate prin proiectul PHARE 2004-2006) 

Atelier confecţii textile: 2 (echipamente achiziţionate prin proiectul PHARE 2004-2006) 

Centrul de informare şi documentare: 1 (carţi de specialitate, literatură, reviste/ziare, acces Internet) 

Laborator multimedia: 1 (aparatură multiplicat, de proiecţie, pentru filmat, etc.) 

Cabinet comerţ: 1 

Cabinet de consiliere psihopedagogică: 2 

Săli de clasă: 22 

Bibliotecă: 2 

Sală sport: 1 

Cabinet medical : 2 
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2.2.2. Rezultate la examene 

 

 

Rezultate la examenul de bacalaureat 

 

Anul Înscrişi Reuşiţi Procentaj de promovabilitate 

2016 106 93 87,73% 

2015 135 102 79,73% 

2014 94 68 72,34% 

2013 208 101 57,71% 

2012 139 86 63,23% 

2011 134 74 52% 

 

 
                     Evoluţia ascendentă a rezultatelor la examenul de bacalaureat se datorează şi 

introducerii sistemului de monitorizare video.  Procentul de promovabilitate la bacalaureat în 

2016 a fost de 87,73%, cu 8% mai mare decât procentul din 2015. 

 

Rezultate la examenul de competenţe profesionale- nivel 4 

 

Anul Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 4 

2016 - - 100% 

2015 - - 98,27% 

2014 - - 74% 

2013 - - 90,90% 

2012 - - 51% 

2011 - 100% 100% 
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 La examenele de competenţe profesionale, aria curriculară tehnologii, a crescut procentul 

de absolvenţi promovaţi la 100% în sesiunea 2016, faţă de 2015 când acesta a fost de 98,72%.
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2.2.3. Consilierea şi orientarea profesională 

 

În anul şcolar 2015 – 2016, consilierea şi orientarea şcolarăs-a numărat printre priorităţile 

colegiului nostru, aceasta regăsindu-se ca obiectiv de prim rang în toate planurile şi  activităţile 

manageriale / educative desfăşurate în cadrul unităţii noastre: 

Astfel, activitatea de consiliere şi orientare şcolară a fost inclusă în cadrul: 

- activităţilor  educative ale unităţii şcolare,  desfăşurate conform obiectivelor stabilite 

prin Planul Managerial Educativ şi cel al Comisiei Diriginţilor, în funcţie de direcţiile 

educative sugerate de către inspectorul de specialitate, dar şi de problemele specifice 

şcolii; 

- activităţilor de consiliere psihopedagogică, desfăşurate conform obiectivelor stabilite în 

Planul Managerial al Cabinetului de asistenţă psihopedagogică al şcolii; 

- activităţilor manageriale privindrealizarea tranziţiei eficiente de la şcoală către piaţa 

muncii. 

 

 
 

 

Se observă că mai mult de jumătate din absolvenţii de liceu îşî continuă studiile în 

învăţământul universitar şi postliceal. 

  

Cuprinşi în 
învăţământul 
universitar 

51% 

Cuprinşi în 
învăţământul 

postliceal 
1% 

Angajaţi 
18% 

Alte situaţii 
30% 

Inserţia socioprofesională an şcolar 
2015-2016  
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2.2.4. Calificări şi curriculum 

 

Instituţia noastră, asigură pregătirea elevilor în domeniile industrie textilă, construcţii şi 

lucrări publice şi comerţ. Atracţia elevilor pentru domeniile enumerate găseşte cadrul adecvat, 

pentru a pune bazele unei perfecţionări / pasiuni viitoare şi se adresează tinerilor cu vârste 

cuprinse  între 14 şi 18 de ani. 
 

 

În anul şcolar 2015-2016, colectivele de elevi au avut următoarea structură: 

 

LICEU 

Clasa Înscrişi Teoretic Tehnic 

IX 202 113 89 

X 172 103 69 

XI 160 103 57 

XII 144 100 44 

TOTAL  678 419 259 

 

În anul şcolar 2016-2017 colectivele de elevi au avut următoarea structură: 

LICEU 

Clasa Înscrişi Gimnaziu Teoretic Tehnic 

V 22 22   

IX 188  105 83 

X 181  108 73 

XI 147  96 51 

XII 146  99 47 

TOTAL  684 22 408 254 
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În anul şcolar  2016-2017 s-a menţinut populaţia şcolară aproximativ la nivelul 

anului 2015-2016, există o populaţie şcolară de 684 elevi (408 învăţământ teoretic, 254 

învăţământ tehnologic, 22  învăţământ gimnazial), s-au realizat 7 clase a IX-a învăţământ 

liceal (4 clase învăţământ teoretic, 3 clase învăţământ tehnologic) şi o clasă a-V-a 

învăţământ. S-a înregistrat o scădere a populaţie şcolară de 3,4% la învăţământul liceal şi o 

creştere de 1% prin introducerea clasei a-V-a. 

 

Un rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii ani evidenţiază: 

-menţinerea constantă a procentului de abandon şcolar; 

-creşterea numărului de elevi repetenţi, mai ales prin nota scăzută la purtare. 

 

Nivel educaţional An şcolar Promovabilitate Repetenţi % repetenţi 

Liceu 2013-2014 97,74 16  

Liceu tehnologic 2013-2014  15 5,39 

Liceu teoretic 2013-2014  1 0,23 

Liceu 2014-2015 96,37 26  

Liceu tehnologic 2014-2015  19 6,83 

Liceu teoretic 2014-2015  7 1,58 

Liceu 2015-2016 93,67 41  

Liceu tehnologic 2015-2016  35 13,51 

Liceu teoretic 2015-2016  6 1,43 

 

Concluzie: situaţia de repetenţie este determinată de numărul mare de absenţe care a afectat nota 

la purtare. 
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2.2.5. Resurse fizice şi umane 

 

An şcolar 2016-2017  
Formarea iniţială a cadrelor didactice 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea Cadre didactice (1) Din care: Observaţii 

Profesori Maiştrii instructori 
Nr. total 
cadre 
didactice 

Nr. 
cadre 
didactice 
calificate 

Nr. cadre 
didactice 
necalificate 

Procentul 
cadrelor 
didactice 
calificate 

Nr. total 
profesori 

Nr. 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
profesori 
necalificaţi  

Procent 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
total 
maiştrii 

Nr. 
maiştrii 
calificaţi 

Nr. 
maiştrii 
necalificaţi 

Procent 
maiştrii 
calificaţi  

CT “Ion 
Borcea” 

Buhusi 
49 49 0 100% 49 49 0 100% 0 0 0 - 

 

 
 

Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice 
Unitatea 
şcolară 

Localitatea Nr. total 
de cadre 
didactice 
calificate 

Numărul cadrelor pe nivel de calificare Observaţii 

Absolvent 
al unei 
instituţii în 
domeniul 
postului 
(*) 

Definitivat Grad II Grad I A două 
instituţie 
de 
învăţământ 
superior 
absolvită 

Absolvent 
cursuri 
postuniversitare 

Masterat în 
domeniul 
specializării 
sau în 
domeniul 
educaţiei 

Masterat 
în alte 
domenii 

Doctorat în 
domeniul 
specializării 
sau în 
domeniul 
educaţiei 

Doctorat  
în alte 
domenii 

Colegiul 
Tehnic 
“Ion 
Borcea” 

Buhusi 

49 49 5 12 27 1 5 15 7 2 1 

 

Formare continuă a cadrelor didactice 
Unitatea 
şcolară 

Localitatea Nr. total 
de cadre 
didactice 

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă  Observaţii 
(5) Activităţi 

metodice 
(1) 

Sesiuni 
ştiinţifice 
(2)  

Stagii de 
informare 
ştiinţifică 
(3) 

Cursuri de 
perfecţionare 
(4) 

Definitivat Grad II Grad  I Cursuri 
postuniversitare 

Masterat Doctorat   

Colegiul 
Tehnic 
“Ion 
Borcea” 

Buhusi 

     1 2 8     
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Unitatea noastră a beneficiat de finanţare prin programul PHARE - RO 2004-2006 

Coeziune economică şi socială care s-a materializat în  : 

 dotarea cu echipamente IT & birotică; 

 dotare cu echipamente pentru calificările: industrie textilă şi pielărie nivel 4; construcţii 

instalaţii şi lucrări publice nivelul 4; 

 formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice. 
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2.2.6. Parteneriate  şi colaborări 

 
Includerea Colegiului Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi printre celelalte unităţi şcolare 

beneficiare ale proiectului PHARE, reprezintă un garant al calităţii, dar şi al existenţei 

posibilităţilor de perfecţionare şi adaptare deschise pe linia proiectelor de integrare europeană. 

 În scopul desfăşurării practicii elevilor, Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi 

colaborează cu toţi agenţii economici care corespund specializărilor şi calificărilor abordate. 

 Pentru atragerea acestora, colectivul de cadre didactice împreună cu conducerea şcolii au 

alcătuit echipe de lucru care să identifice necesităţile de pe piaţa muncii, venind astfel în sprijinul 

agenţilor economici, furnizând soluţii şi cadre calificate în meseriile cerute. 

 

 
 

Colegiul 
Tehnic "Ion 

Borcea" 
Buhuşi 

Stofe SA  

Buhuşi SC 

GELEMAX 

COM SRL 

SC SUBLIM 
COM SRL 

SC EFRATA 
SRL 

SC VAST 
CONSTRUCT 

SRL 

SC 
INTERTRAN
SCOM SRL 

SC 
MISOF 

SUN SRL 

SC 
FLORIAN 

IMPEX 
SRL II BĂDIŢA 

ELENA 

Consiliul 
Local 

Buhuşi 

SC 
ELTECHIM 

SRL 

II 
FLENCHEA 
MAGDALE

NA 

II TURCEA 
RĂZVAN 
NECULAI 

SC ALEX 
REBECCA 

SRL 

SC 
LABORATOR 
CARMANGE
RIE ADRIAN 

SRL 

SC GLACIAL 
SRL 

II APOSTU 
MARIA 
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2.2.7. Asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ 

  

 Autoevaluarea realizată de furnizorii de Educaţie şi formare profesională (EFP) sub 

propriul control şi responsabilitate, poate fi definită ca un proces sistematic şi progresiv de 

evaluare în care furnizorii de EFP colectează şi analizează dovezile pentru a formula judecăţi 

asupra  performanţei lor în raport cu obiectivele stabilite.  
 Monitorizarea, analiza şi evaluarea contribuie direct la asigurarea calităţii ofertei de 

educaţie şi formare profesională. Asigurarea calităţii implică toate tehnicile şi activităţile care 

vizează eliminarea cauzelor performanţei nesatisfăcătoare prezente la toate nivelurile 

semnificative de la identificarea nevoilor până la stabilirea gradului în care au fost satisfăcute 

aceste nevoi. 
 Autoevaluarea se referă la toate aspectele activităţii unui furnizor de EFP, dar vizează în 

special calitatea şi standardul experienţei de învăţare şi ale rezultatelor elevilor. 
La toate principiile de calitate convenite şi la toţi descriptorii de performanţă din cadrul 

Centrului de Autoevaluare a furnizorului de EFP. 
Trebuie să ţină cont de strategiile naţionale şi politicile guvernamentale de îmbunătăţire, de 

parteneriatele cu agenţi economici din regiune, cu AJOFM Buhuşi, Consiliul Local şi Primăria 

Buhuşi. 
Raportul de autoevaluare pentru anul şcolar 2015-2016 evidenţiază: aprecieri, puncte tari 

cheie, puncte slabe şi descriptori de performanţă pentru fiecare Principiu de 

Calitate(Managementul calităţii; Responsabilităţile managementului; Managementul resurselor; 

Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare; Predarea, instruirea practică şi 

învăţarea; Evaluarea şi certificarea învăţării;Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii). 

 Puncte tari cheie 

-Întreg personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza dovezi 

referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de activitate. 

-Monitorizarea eficientă a predării, învăţării şi a activităţilor extracurriculare. 

-O bună relaţie de parteneriat cu agenţii economici (bază de instruire practică) şi cu alte 

instituţii locale (Poliţia, Jandarmeria, Biserica, Partida Rromilor) pentru prevenirea abandonului 

şi delicvenţei  juvenile. 

-Oferta locurilor de muncă din oraşul Buhuşi concordă cu calificările profesionale. 

-Participarea la programe de formare continuă a cadrelor didactice, cadrelor didactice 

auxiliare cât şi a personalului TESA. 

-Există proceduri pentru situaţii de urgenţa şi s-au făcut simulări pentru asemenea situaţii. 

-Oferta educaţională este diversă iar programele de învăţare  corespund nevoilor elevilor. 

-Cabinetul psihopedagogic oferă sprijin în alegerea traseului profesional sau depăşirea 

problemelor personale a elevilor. 

-Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri instructori şi personalul de 

sprijin. 

      -Performanţele şi progresul elevilor sunt utilizate eficient pentru a monitoriza eficacitatea 

ofertei şcolii. 

Puncte slabe 

-Reticenţă în aplicarea de strategii alternative. 

 -Integrarea socio-profesională a absolvenţior. 

 -Colectarea datelor. 

 -Activitatea serviciului Contabilitate.
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RAPORT DE AUTOEVALUARE an şcolar 2015-2016 

 

 

Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 

Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE10 
+ 0 - 

1A CONDUCERE 

1.16   personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii  organizaţiei; acesta elaborează misiunea, 

viziunea şi valorile organizaţiei în urma unor procese consultative 

1.17   obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele stabilite 

1.18  personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională 

şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi 

1.19   personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică şi este model 

al unei culturi a excelenţei 

1.20   conducătorul  organizaţiei   este  direct  responsabil  de  calitatea  organizaţiei   şi  a  ofertei  educaţionale   iar 

managementul operaţional  al calităţii  este asigurat de către conducătorul instituţiei  sau de către coordonatorul calităţii numit de 

acesta (Art. 11.3 din Legea asigurării calităţii) 

1.21   personalul de conducere se asigură că toţi  membrii personalului şi   factorii interesaţi  se implică în asigurarea calităţii 

organizaţiei şi a ofertei educaţionale 

1.22   împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este clară şi 

eficientă 

1.23   recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este 

posibil 

1B Manualul calităţii 

1.24   organizaţia are un manual al calităţii (suma tuturor politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale şi a 

documentaţiei privind asigurarea calităţii); strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este accesibil 

principalilor factori interesaţi 

1.25   strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii respectă reglementările interne şi externe şi este periodic revizuit şi 

actualizat conform cerinţelor 

1.26   strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofertei educaţionale; există proceduri 

sistematice de revizuire a predării, instruirii practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor  

manualul calităţii  cuprinde proceduri eficiente de răspuns la reclamaţii  şi contestaţii  (vezi şi 4.8) şi proceduri 

pentru a aplica şi monitoriza recomandările de îmbunătăţire a calităţii 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

1C Monitorizarea internă a procedurilor 

1.28   organizaţia  are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii  unităţii  de ÎPT şi a manualului calităţii 

1.29   procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi 

procesele sunt adecvate 

1.30   se  stabilesc proceduri privind neconformitatea şi  se  implementează măsuri  corective în  cazul  nerespectării 

Regulilor 
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Apreciere 
Întregul personal îşî înţelege foarte bine rolurile şi responsabilităţile, respectiv impactul pe care îl are asupra desfăşurării activităţii în cadrul 

Colegiul Tehnic „Ion Borcea”. 

Echipa managerială urmăreşte efectuarea asistenţelor / monitorizărilor de către observatorii interni. 

Manualul calităţii a fost elaborat de CEAC şi este revizuit în fiecare an şcolar; el cuprinde o varietate de proceduri care îmbunătăţesc procesul 

managerial şi educativ.  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii coordonează redactarea, modificarea, aplicarea procedurilor şi activitatea de autoevaluare. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  se preocupă  permanent de îmbunătăţirea strategiilor, procedurilor. 
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Dovezi în sprijinul aprecierii: 

 declaraţia de misiune a şcolii 

 fişele postului ale persoanelor din conducere, declaraţia de responsabilităţi 

 organigrama Comisiei Calităţii 

 decizia de numire a membrilor Comisiei de Asigurare Calităţii 

 fişe ale postului pentru membrii comisiei calităţii, diriginţilor, cadrelor didactice, cadrelor nedidactice, auxiliare, de întreţinere 

 rapoarte de autoevaluare parţiale, raportul anual de autoevaluare şi planul de îmbunătăţire a calităţii 

 PAS  

 rapoarte ale evaluării şi monitorizării externe, rapoarte trimise la inspectoratele şcolare 

 manualul calităţii 

 materiale privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale  

 regulamentul de ordine interioară şi regulamentul în învăţământul preuniversitar 

 fişele de observaţie a lecţiilor/ activităţilor practice  

 rapoarte referitoare la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

 procese verbale ale CEAC, ale Consiliului de Administraţiei, ale Comisiilor metodice, Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al 

elevilor şi ale altor comisii  

 portofoliile profesorilor şi elevilor, portofoliile catedrelor de specialitate, al profesorului psihopedagog, al consilierului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare 

 regulament de funcţionare pentru laboratoare, bibliotecă 

 rapoarte de activitate şi statistici de sfârşit de semestru şi de an şcolar pe clase 

 rapoarte de activitate ale managerilor, şefilor de Comisii metodice şi de catedre la sfârşit de semestru şi de an şcolar 

 Procedurile elaborate: procedure generale: dezvoltare profesională a personalului, efectuare a serviciului în şcoală, asigurare a suplinirii 

cadrelor didactice aflate în concediu medical, învoire a cadrelor didactice, elaborarea testelor de evaluare iniţială, participarea cadrelor 

didactice la activităţile extracurriculare, monitorizare a absenţelor, acordare a primului ajutor, stabilire a notelor la purtare, motivarea 

absenţelor, pregătire suplimentară a elevilor, consemnare a activităţii practice la agenţi economici, stabilire a opţionalelor, monitorizarea, 

prevenirea şi combaterea absenteismului, soluţionare a contestaţiei unui calificativ/punctaj anual; proceduri pentru elevi: decontarea 

cheltuielilor de transport, contestare a notei obţinută la un test, eliberare acte de studii, eliberare adeverinţă elev, împrumut a cărţilor la 

domiciliu, acordare a bursei “Bani de liceu”, acordare a burselor sociale, evaluare a învăţării, rezolvare a contestaţiilor elevilor privind 

rezultatele evaluării, utilizare a amfiteatrului; 

 Proceduri care vizează secretariatul, cdi, contabilitatea şi cabinetul de consiliere: soluţionare a conflictelor în cadrul activităţii de consiliere 

şcolară, primire şi gestionare a corespondenţei, soluţionare a unei contestaţii, utilizare a fondului documentar CDI, activitatea de salarizare 
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Puncte tari cheie 

Întreg personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a 

identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele 

slabe în domeniul lor de activitate. 

Monitorizarea eficientă a predării, învăţării şi a activităţilor 

extracurriculare. 
 

 

Puncte slabe cheie 
 

 

  



 48 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului 

Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de 

învăţare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 

2A Conducere 

2.28 personalul de conducere demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de 

învăţare  şi ale altor servicii asigurate de organizaţie;  personalul de conducere acţionează  cu 

eficacitate pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de organizaţie şi pentru sprijinirea tuturor elevilor 

2.29 personalul  de  conducere  supraveghează  eficient  direcţia  strategică  şi  monitorizează  permanent  calitatea predării, 

instruirii practice şi învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de organizaţie 

2.30   în mod regulat departamentele/compartimentele fac rapoarte către conducere, utilizând indicatori specifici (ex.4.9) 

 

2.31 programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de 

conducere şi alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă obiectivele strategice şi etosul 

organizaţiei 

2.32   se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea în toate activităţile 

2.33   personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele 

2B Comunicarea 

2.34   comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă 

2.35   există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei sunt comunicate 

şi înţelese  de către   toţi  membrii personalului şi de către factorii interesaţi  (inclusiv de către 

furnizorii de stagii de practică) 

 

2.36 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi 

înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi) (vezi şi 3.15) 

2.37 informaţiile  despre rezultatele organizaţiei,  ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi/sau publicate în 

mod regulat 

2.38 se iau măsuri de rezolvare a oricărei probleme pe măsură ce aceasta apare / este identificată 

2C Parteneriate 

2.39 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi 

2.40 se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor 

interesaţi (ex. parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa de 

învăţare şi a dezvolta programe de învăţare (vezi şi PC 4A) 

2.41   se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei de învăţare 
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2.42   se crează legături cu alţi parteneri şi departamente ale administraţiei locale pentru a face procesul de învăţare mai accesibil 

şi sigur (ex. asigurarea transportului, cazării, mesei elevilor, servicii medicale şi educaţie sanitară) 

2.43 proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a 

capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, regional şi, dacă este posibil, la nivel naţional şi 

european 

2D Sistemul de informare 

2.44 membrii conducerii şi ai personalului utilizează sisteme de informare şi analizează sistematic informaţiiile  în planificarea, 

elaborarea şi implementarea strategiilor 

2.45 sunt colectate, stocate şi analizate în mod regulat informaţii  despre anumite variabile importante, precum 

evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic 

2.46 există un sistem de informare a tuturor factorilor interesaţi;  toţi  membrii personalului şi toţi  elevii au acces imediat la 

informaţiile relevante 

2.47 informaţiile sunt exacte, actualizate (cel puţin semestrial), stocate în deplină siguranţă şi confidenţialitate, pot fi 

inspectate (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

2.48 informaţiile  despre activităţile,  realizările şi rezultatele din interiorul organizaţiei  sunt colectate, stocate şi analizate 

periodic 

2.49   datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării sunt înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

2E Finanţe 
2.50   dezvoltarea şi susţinerea serviciilor pentru elevi se bazează pe un management financiar responsabil 

2.51  există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu reglementările fiscale şi 

juridice; acestea sunt transparente şi sunt publicate (în raportul financiar) 

2.52   cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se obţine 

valoare în schimbul banilor 

2.53   priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învăţare 

şi priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele unităţii de ÎPT 

2.54   factorii interesaţi  (în special membrii personalului) sunt implicaţi  în  procesul de  consultare iar  interesele financiare ale 

tuturor factorilor interesaţi sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 
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Apreciere 

Adaptarea la realităţile social economice existente pe plan local. 

Personalul de conducere are un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora, iar în acest sens colaborează cu reprezentanţii 

comunităţii, ai părinţilor şi agenţi economici. 

Oferta educationala este actualizata, accesibila şi adaptata la realitatile socal economice existente pe plan local. 

Personalul este bine informat cu privire la obiectivele şi strategiile şcolii 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 

 procese verbale ale şedinţelor echipei de management  

 rapoarte de informare a managementului; rapoarte anuale  

 plan de şcolarizare realizat, ofertă educaţională fundamentată pe PRAI, PLAI 

 Oferta educationala diversificata 

 conventii de practica cu agentii economici 

 registre contabile şi financiare. 

 dosar cu contractele de  parteneriat 

 fişe de observaţie a activităţii practice la agenţii economici 

 curriculumului la decizia şcolii şi a curriculumului în dezvoltare locală aprobat 

 procese verbale de informare a cadrelor didactice la nivelul catedrelor 

 rapoarte individuale de autoevaluare a profesorilor 

 Raport de autoevaluare la nivel de catedră, şcoală 

 

Puncte tari cheie 

 

O bună relaţie de parteneriat cu agenţii economici (bază de instruire 

practică) şi orientarea privind cariera şi inserţia socio-profesională 

(cabinet consiliere psihopedagogic, diriginţi); 

Relaţii de colaborare cu alte instituţii locale (Poliţia Buhuşi, jandarmeria, 

Biserica, Partida Rromilor) pentru prevenirea abandonului şi delicvenţei  

juvenile şi a orientării privind cariera (Universitatea George Bacovia 

Bacău, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea „A. I. Cuza” Iaşi, ş.a.); 

Menţinerea numarului de CDL-uri în parteneriat cu agenţii economici 

locali. 

Oferta locurilor de muncă din oraşul Buhuşi concordă cu calificările 

profesionale ale Colegiului Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi (locuri de muncă  

în domeniile industrie textilă şi pielărie şi construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice) (sursa AJOFM Buhuşi) 

 

Puncte slabe cheie 

 

Activitatea serviciului Contabilitate. 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 

Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate 

de personal competent şi calificat. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 

3C Managementul personalului 

3.40   personalul de conducere identifică cerinţele  minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa  personalului didactic în 

funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în oferta educaţională 

3.41   toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

3.42   toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate sunt recunoscute 

(vezi şi 2.9) 

3.43   performanţa  tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care 

are ca rezultat planuri de acţiune şi îmbunătăţire 

3.44   se stabileşte un echilibru între nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale 

3.45   conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficient; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile 

implicate şi răspund nevoilor acestora 

3D Dezvoltare profesională continuă 

3.46   politica de dezvoltare a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea  noilor membri şi la dezvoltarea 

profesională continuă 

3.47   toţi acei membri ai personalului care nu deţin o calificare primesc sprijin în vederea obţinerii unei calificări 

3.48   dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii  şi oferă posibilitatea reflecţiei asupra 

propriei practici 

3.49   datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale 

aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului 

3.50   toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

3.51   sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul educaţional şi managementul calităţii 

3.52   cadrele didactice demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă  tehnică şi experienţă  actualizate la un nivel care să 

asigure un proces eficient de predare, instruire practică, învăţare şi evaluare 

3.53   cadrele didactice au posibilitatea de a participa la proiecte/lucrări de cercetare ştiinţifică în acord cu scopurile şi 

obiectivele organizaţiei; rezultatele lucrărilor/cercetării ştiinţifice sunt publicate în buletine sau cărţi de specialitate şi dacă este 

posibil, sunt implementate şi monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 

3.54   cadrele didactice au posibilitatea de a participa la activităţi metodice; rezultatele sunt implementate, acolo unde 

este posibil acest lucru, şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacităţii 
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Apreciere 

Prin programul PHARE 2003-2013 Colegiul Tehnic „Ion Borcea” a fost dotat cu o bază materială corespunzatoare desfăşurării într-un cadru 

adecvat a procesului instructivo-educativ. 

Au loc şedinţe de catedră cu analiza activităţii, în scopul adaptării metodelor şi strategiilor de predare la specificul elevilor.  

Formarea profesională reprezintă una din priorităţi, având ca direcţie principală iniţierea personalului nou-venit în şcoală; există preocupare şi 

pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului  didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic. Performanţa membrilor personalului este 

monitorizată şi evaluată permanent 

Cabinetul medical şcolar are program de lucru astfel încât acoperă cu consultanţă de specialitate orarul de prezenţă al elevilor în şcoală. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 Proiectul PHARE 2003-2013 

 cabinetul medical din incinta şcolii 

 autorizaţia de funcţionare a spatiilor şcolare 

 protocoale de colaborare cu Jandarmeria, Politia primăriei, Politia de proximitate 

 dotările cu echipamente au fost autorizate de protecţia muncii şi sunt însoţite  de instrucţiuni de folosire 

 dosar responsabil securitatea muncii, autorizaţii sanitare, autorizaţii sanitar-veterinare, decizii, dosar PSI, planuri de evacuare în caz de 

incendiu, prelucrarea normelor generale şi specifice  având ca tematică PSI cu elevii, norme de securitate privind siguranţa 

echipamentelor 

 regulamentul de ordine interioară 

 orarul şcolii, repartiţia claselor pe săli, graficul de practică, graficul de utilizare a laboratoarelor, convenţiile de practică 

 chestionare aplicate elevilor, chestionare privind oferta de învăţare 

 calculatoare cu acces la internet în cancelarie 

 contracte de muncă, decizii de repartiţii ale ISJ Bacău, state de funcţii, organigrama, fise ale posturilor 

 adeverinţe, certificate, diplome de absolvire ale cadrelor didactice care participa la cursuri de perfecţionare, master 

 rapoarte individuale de autoevaluare a cadrelor didactice, la nivel de catedra, la nivel de şcoală 

 fişe de observare la lecţie, analiza SWOT la nivel de catedre 

 portofoliile profesorilor 

 oferta de formare profesională la nivel CCD Bacău şi altor furnizor de formare profesională 
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Puncte tari cheie 

 

- participarea la programe de formare continuă a cadrelor didactice, 

cadrelor didactice auxiliare cât şi a personalului TESA. 

- profesorii, inginerii şi maiştrii instructori sunt calificaţi conform 

specialităţilor / calificărilor cuprinse în oferta educaţională                                                                         

- biblioteca este echipată şi folosită de elevi şi cadre didactice 

- majoritatea claselor le oferă elevilor un mediu atractiv de învăţare  

- elevii şi personalul pot folosi calculatoarele şcolii având un acces 

bun la serviciile de Internet 

- există proceduri pentru situaţii de urgenţa şi s-au făcut simulări 

pentru asemenea situaţii 

 

 

Puncte slabe cheie 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 

4A Proiectarea programelor de învăţare 

4.15   programele de învăţare sunt proiectate pentru a satisface nevoile identificate ale tuturor factorilor interesaţi şi alte cerinţe 

externe, sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european şi sunt îmbunătăţite pe baza feedback-ului 

primit de la factorii interesaţi 

4.16   programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde nevoilor lor într-un mod cât 

mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 

4.17   programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte 

accesul şi şansele elevilor şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse 

4.18   programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 

4.19   programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării 

4.20   programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi 

care sunt revizuite regulat 

4.21   programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor 

4.22   programele de învăţare cuprind proceduri de răspuns la reclamaţii şi contestaţii (vezi şi 1.12) 

 

4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 

4.23   programele de învăţare au o serie de indicatori de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului;  

ţintele  privind  îmbunătăţirea  sunt  stabilite  în  conformitate  cu  reperele  instituţionale,  locale, regionale, naţionale sau 

europene 

4.24   procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic 

4.25   programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire 

 

4.26   programele de învăţare sunt dezvoltate şi revizuite pe baza feedback-ului primit de la toţi factorii interesaţi; în acest scop, se 

colectează feedback de la elevi, agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii şi se utilizează la 

dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

4.27   procedurile de revizuire a programelor de învăţare conduc la o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, 

învăţare şi a rezultatelor învăţării 

4.28   informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de 

elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare 
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Apreciere 

 

Oferta educaţională este diversă, gama de programe de învăţare corespunde nevoilor tuturor elevilor; elevii si-au aratat interesul pentru urmarea 

programelor de invatare; acestea sunt elaborate în urma consultarii cu agentii economici pentru indeplinirea cerintelor acestora. 

Programele de invatare sunt permanent revizuite pe baza feedback-ului de la beneficiarii directi şi indirecti. 

Pentru creşterea progresului şcolar, se încearcă măsuri de remediere – pregătire suplimentară, consiliere, combaterea absenteismului. 

În activităţi sunt implicaţi elevii, prin consiliul elevilor, identificându-se astfel nevoile lor de educaţie şi îmbunătăţirea în perspectivă a laturii 

formative a procesului educativ. 

Şcoala este preocupată de realizarea optimă a tranziţiei spre  locul de muncă. Informaţiile privind realizările elevilor sunt folosite ca puncte de 

plecare pentru dezvoltări ulterioare. 

Curriculum şi programele de învăţare sunt stabilite în prezent de MECT iar oferta de CDŞ şi CDL este aprobata de ISJ. 

 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 fişele CDL aprobate de ISJ 

 procese verbale de la lectoratele cu părinţii 

 procese verbale de la şedinţele de catedră la care au participat agenţii economici 

 pachete de opţionale semnate de elevi   

 fişe cuprinzând opţiunile elevilor  

 programe suplimentare de recuperare a conţinuturilor învăţării 

 programe de pregătire suplimentară pentru participarea elevilor la olimpiade, concursuri şcolare şi examenele finale 

 catalogul examenelor de diferenţă 

 orarul şcolii 

 raport de activitate a Cabinetului de consiliere 

 evidenţe burse sociale, „Bani de liceu”, „200 Euro”, ajutoare din partea ONG-uri 

 planul activităţilor extraşcolare  

 portofoliile profesorilor (teste de evaluare iniţială, intermediară şi finală) 

 procedura de rezolvare a reclamaţiilor şi contestaţiilor  

 priorităţile stabilite în PAS 

 dosar cu acordurile de parteneriat 

 raportul de activitate al anului şcolar 
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Puncte tari cheie 

 

-Oferta educaţională este diversă iar programele de învăţare  corespund 

nevoilor elevilor. 

-Programele de învăţare sunt planificate şi monitorizate în permanenţă. 

 

 

 

Puncte slabe cheie 

16% dintre absolvenţii de liceu tehnologic s-au angajat la agenţii 

economici de profil (ţintă  planul operaţional: 20%) 
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PRINCIPIUL CALITĂŢii 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 

Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 5A Servicii de sprijin pentru  cursanţi 

5.22   elevilor le sunt puse la dispoziţie  informaţii  şi îndrumări despre toate programele de învăţare  existente; elevii primesc ajutor pentru 

a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor 

5.23   evaluarea  iniţială  (nevoile  elevilor;  sprijinul  necesar;  stiluri  de  învăţare;  cunoştinţe,  experienţă  şi  abilităţi 

anterioare) este utilizată pentru a oferi o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program adecvat de învăţare şi sprijin, inclusiv 

activităţi extracurriculare pentru elevi 

5.24   elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de învăţare şi de progres; 

există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 

5.25   drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 

5.26   elevii au acces la activităţi extracurriculare conform obiectivelor locale, regionale, naţionale, şi/sau europene şi care au o contribuţie 

directă şi eficientă în atingerea ţintelor şi obiectivelor stabilite în politicile educaţionale şi 

documentele programatice la nivel naţional, judeţean sau local 

5.27   sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activităţilor  de sprijin şi extracurriculare destinate elevilor, pe baza nevoilor 

individuale ale acestora, legate de progresul în cadrul programului de învăţare 

5.28   informaţiile despre activităţile de sprijin şi extracurriculare sunt înregistrate şi păstrate în siguranţă 

5.29   informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile 

după absolvire 

5.30   informaţiile  referitoare la progresul elevilor după absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare  şi/sau 

angajarea pe piaţa muncii) sunt colectate şi înregistrate 

5.31   rata de retenţie al elevilor şi rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele similare la nivel local, naţional sau internaţional 

5C Relaţia cadru didactic – elev 

5.32   cadrele didactice stabilesc şi menţin  relaţii  de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre didactice, alţi membri ai personalului 

şi ai echipei de conducere 

5.33   cadrele didactice folosesc măsuri eficiente pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a evita discriminarea, astfel încât elevii să 

îşi poată atinge potenţialul 

5.34   cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. învăţarea  centrată pe elev, învăţarea  prin activităţi practice) pentru a 

răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii, genului, motivării fiecărui elev 

5.35   cadrele didactice selectează şi menţin  o gamă variată de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie  de diferitele nevoi ale 

elevilor 
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5.36   evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului, sunt riguroase, juste, exacte şi se 

efectuează în mod regulat 

5.37   programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 

5D Studiul individual 

5.38   elevii sunt încurajaţi  să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare  (ex. sunt conştienţi  de propriile puncte tari şi 

puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare) 

5.39   toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală 

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

5.40   elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 

individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare 

5.41   elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite 

pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului elevilor 

5.42   elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte 

ca evaluarea finală să aibă loc 
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Apreciere 

 Consilierea individuală şi de grup a fost orientată pe teme de autocunoaştere şi  dezvoltare personală, relaţionare şi comunicare, depăşirea unor situaţii 

conflictuale sau soluţionarea unor probleme personale. 

Nevoile elevilor sunt evaluate corect la începutul programului de învatare, nevoile de sprijin pentru învăţare sunt abordate de  către toate cadrele didactice, 

iar elevii participă la activităţile suplimentare. 

Impactul acestui sprijin este evaluat regulat, iar eficacitatea sistemelor de sprijin este evaluata în raport cu  rezultatele elevilor. 

Profesorii de diferite specialităţi selectează conţinutul cursului pe care îl predau, în conformitate cu nivelul şi nevoile elevilor, predarea fiind clară şi 

eficientă. 

Predarea se face în concordanţă cu stilurile individuale de învăţare ale elevilor. Metodele folosite sunt activ - participative, mijloacele de învăţare sunt 

suficiente şi adecvate sarcinilor propuse şi îngăduie elevilor să înregistreze un progres vizibil. 

Toţi elevii demonstrează că au competenţele indicate de curriculum şcolar. Elevii cu rezultate deosebite şi care manifestă interes susţinut faţă de anumite 

discipline, beneficiază de programe de pregătire suplimentară, de disponibilitatea profesorilor în a-i sprijinii şi de recunoaşterea eforturilor lor prin 

acordarea de diplome de merit şi premii la sfârşitul anului şcolar. 

Şcoala desfăşoară multiple activităţi extracurriculare foarte apreciate de elevi şi la care participa cu entuziasm şi în număr mare. 

Este asigurată egalitatea şanselor în activitatea de predare – învăţare pentru toţi elevii. 
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Dovezi în sprijinul aprecierii 

 CD cu prezentare foto şi electronică a şcolii, articole în presa locală 

 întâlniri între elevii absolvenţi din 20 de şcoli din mediul urban şi şcoli din mediul rural şi echipe de profesori şi elevi ale şcolii 

noastre. 

 oferta de discipline opţionale din curriculum la decizia şcolii, curriculum diferenţiat, curriculum de dezvoltare locală pe filiere, 

profiluri, specializări, domenii, calificări şi ani de studii (cereri individuale ale elevilor cu opţiuni, procese verbale din Comisiile 

metodice de specialitate, lista disciplinelor aprobate pentru 2015 -2016). 

 testele de evaluare iniţiale, bareme de rezolvare şi grile de notare asociate testelor iniţiale aplicate la toate programele de învăţare. 

 procese verbale ale şedinţelor de catedră cu analiza evaluărilor iniţiale. 

 orare de consultaţie şi pregătire suplimentară ale profesorilor de specialitate, planificări calendaristice pentru elevi cu nevoi speciale, 

curriculum adaptat elevilor cu cerinţe speciale, planuri individuale de recuperare a materiei. 

 chestionar pentru determinarea stilurilor de învăţare ale elevilor. 

 proiecte educaţionale, proiecte extracurriculare, rezultate la concursuri derulate pe parcursul anului şcolar 

 regulament de ordine interioară 

 procese verbale semnate de elevi şi diriginţi de prelucrare a ROI la începutul fiecărui an şcolar 

 procese verbale ale şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii, procese verbale ale şedinţelor Comisiei Diriginţilor, Consiliului Profesoral, 

Consiliul de Administraţie 

 planificări calendaristice ale diriginţilor 

 registru de evidenţă a elevilor şi părinţilor consiliaţi de la Cabinetului de consiliere 

 registru de evidenţă al elevilor de la cabinetul medical 

 situaţia elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate 

 materiale informative, planificări şi rapoarte ale întâlnirilor de orientare şi consiliere şcolară şi în carieră realizate de diriginţi – 

profesori 

 oferta educaţionala pentru continuarea studiilor în şcoală 

 cererile aprobate de transfer intersemestrial sau de schimbare a profilului şi specializării până în clasa a XI-a care să corespundă 

nevoilor personale, cataloagele examenelor de diferenţă 

 acces foarte bun la INTERNET 

 baza de date privind traseul profesional al absolvenţilor 

 situaţii statistice de la secretariat privind rata de retenţie, anexe şi concluzii formulate în PAS 
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Puncte tari cheie 

 

Existenţa unui Centru de Informare şi Documentare, care permite lucru 

individual şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. 

Cabinetul psihopedagogic oferă sprijin în alegerea traseului profesional 

sau depăşirea problemelor personale a elevilor. 

Nevoile elevilor sunt evaluate la începutul programului de învăţare. 

Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri instructori şi 

personalul de sprijin. 

 

Puncte slabe cheie 

 

- Reticenţa unor cadre didactice la schimbări şi necesitatea pregătirii 

suplimentare a acestora pentru a corespunde noilor cerinţe educaţionale 

(sursa: fişe de observare lecţii) 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 

Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 

6A Evaluarea sumativă şi certificarea 

6.9     procedurile şi condiţiile privind evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt comunicate în mod clar 

tuturor factorilor interesaţi 

6.10   cerinţele specifice de evaluare ale elevilor (de ex, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale) sunt identificate şi 

îndeplinite atunci când este posibil 

6.11   evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe 

care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătăţi performanţa 

6.12   elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o 

“a doua şansă” de a fi evaluaţi 

6.13   toate evaluările sunt adecvate, riguroase, corecte, exacte şi sunt efectuate în mod regulat; evaluarea sumativă şi certificarea 

sunt în conformitate cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare 

6.14   procedura de înregistrare a elevilor pentru certificare îndeplineşte reglementările în vigoare 

6.15   evaluarea sumativă, monitorizarea învăţării şi certificarea sunt efectuate de cadre didactice cu calificare adecvată şi 

experienţă corespunzătoare 

6.16   în mod regulat sunt selectate şi revizuite metodele şi instrumentele de evaluare sumativă; constatările rezultate sunt luate în  

considerare în  acţiuni  ulterioare de evaluare, pentru a  asigura consecvenţa  şi  corectitudinea procesului de evaluare; cadrele 

didactice participă în mod regulat la activităţi de standardizare a evaluării 
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Apreciere 
 Evaluarea iniţială este utilizată pentru: a identifica nevoile de învăţare suplimentară şi eventualele lacune în cunoştinţe, a oferi imagine clară asupra 

realizărilor elevilor până la acea dată. 

Evaluarea sumativă a permis identificarea nivelului de pregatire a elevilor , nevoia de pregatire suplimentară, stabilirea ţintelor pentru următoarea 

perioadă (ciclu de invatare) şi certificarea formării profesionale în raport cu standardele profesionale.  

Înregistrarea progresului elevilor şi a performanţelor acestora, poate fi exemplificată prin rezultatele obţinute la examenele de certificare a 

competenţelor profesionale. 
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Dovezi în aprecierii 

 

 lista disciplinelor şi graficul de susţinere a tezelor  

 testele sumative (teze) 

 portofoliile profesorilor şi elevilor 

 programele de pregătire suplimentară 

 graficului de susţinere a examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a bacalaureatului  

 metodologiile examenelor de bacalaureat şi certificare a competenţelor profesionale 

 tematica pentru examenele de certificare a competenţelor 

 proces verbal pentru aprobarea tematicii examenelor de certificare a competenţelor  

 cereri de înscriere cu opţiuni la examenul de bacalaureat  

 tabele cu rezultatele simulării examenelor de bacalaureat şi tezele 

 liste de înscriere a elevilor pentru sesiunea a II-a la bacalaureat 

 rezultatele obţinute de elevi la evaluările finale 

 adeverinţele de participare a profesorilor la cursuri de formare 

Puncte tari cheie 

-  Procentului promovabilităţii la examenul de certificare, nivelul 4. 

-  Creşterea procentului promovabilităţii la examenul de bacalaureat la 

79,73% în anul şcolar 2014-2015 faţă de 72,34% în anul şcolar 2013-

2014,   (57,71% în anul şcolar 2012-2013). Media de promovabilitate pe 

ţară la examenul de bacalaureat fiind de 66,41. 

- Evaluarea fiecărei lucrări oferă profesorului şi maistrului instructor 

prilejul să pună în discuţie în faţa elevilor diverse aspecte, iar elevilor să 

clarifice aspecte legate de evaluare.  

- Elevilor li se oferă informaţii corecte legate de rezultatele lor. 

- Evaluarea este utilizată şi pentru a identifica nevoile suplimentare de 

învăţare ale elevilor.  

- Raportarea este corectă şi oferă elevilor o imagine clară asupra 

performanţelor elevilor. 

- Performanţele şi progresul elevilor sunt utilizate eficient pentru a 

monitoriza eficacitatea ofertei şcolii. 

 

 

Puncte slabe cheie 

 

  reticenţă în aplicarea de strategii alternative 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 

Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt 

implementate şi monitorizate 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ APRECIERE 
+ 0 - 

7A Procesul de autoevaluare 

7.19   personalul  de  conducere  este  angajat  şi  implicat  în  mod  activ  în  procesul  de  autoevaluare; procesul  de autoevaluare 

este sistematic, efectuat anual împreună cu întregul personal şi ia în considerare opiniile exprimate 

de toţi factorii interesaţi interni şi externi 

7.20   o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi şi este înţeleasă de aceştia 

7.21   toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, sunt supuse procesului de 

autoevaluare 

7.22   pentru monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea de ÎPT sunt folosite 

instrumente adecvate şi benchmarkingul (compararea cu buna practică în domeniu) 

7.23   sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată (cel puţin o dată pe an) a feedback-ului din 

partea elevilor şi a altor factori interesaţi  interni şi externi privind toate aspectele organizaţiei,  indicatorii şi standardele naţionale 

7.24   sunt utilizate instrumente specifice (ex. Chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) pentru a identifica „gradul de satisfacţie” 

al beneficiarilor 

7.25   performanţa este analizată pe baza indicatorilor cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite pentru a identifica 

noi ţinte  de îmbunătăţire;  autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorităţilor  şi stabilirea unor obiective 

ambiţioase de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunii 

7.26   există  proceduri  pentru  monitorizarea  internă  şi  validarea  aprecierilor  formulate  în  timpul  procesului  de 

autoevaluare şi a aprecierilor în privinţa dovezilor prezentate 

7.27   raportul  procesului  de  autoevaluare este  aprobat  de  echipa  de  conducere;  procesul  de  autoevaluare este monitorizat  

extern  iar  raportul  procesului  de  autoevaluare  este  validat  extern  de  către  reprezentanţii 

inspectoratelor şcolare 

7B Procesul de îmbunătăţire 

7.28   se stabilesc procedurile de dezvoltare a punctelor tari, de rezolvare a punctelor slabe şi de implementare a îmbunătăţirilor, 

iar rezultatele procesului şi ale raportului de autoevaluare se folosesc ca resurse pentru dezvoltări 

ulterioare 

7.29   planul de îmbunătăţire ia în considerare toate puncte slabe identificate, inclusiv pe acelea a căror îmbunătăţire nu s-a 

realizat în ciclul anterior; domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătăţite  reprezintă un răspuns 

adecvat la punctele tari şi slabe ale unităţii de ÎPT 

planul de îmbunătăţire stabileşte în mod adecvat costurile şi resursele şi, defineşte în mod clar ţintele, priorităţile, 

sarcinile, responsabilităţile şi termenele; criteriile de succes sunt specifice, măsurabile şi posibil de atins 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 



 64 

 

 

7.31   implementarea planurilor de acţiune, a îmbunătăţirilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată; sunt aduse 

modificări în conformitate cu rezultatele; performanţa  îmbunătăţită  a organizaţiei  este monitorizată şi analizată 

7.32   toţi membrii personalului sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

7.33   toţi  membrii personalului şi  toţi  factori  interesaţi  primesc informaţii  şi  feedback în  legătură cu  rezultatele procesului 

de autoevaluare şi cu planul de îmbunătăţire (cu respectarea dreptului la protejarea datelor personale) 

7.34   tendinţele  privind performanţa  în timp demonstrează o îmbunătăţire  continuă sau menţinerea  unor standarde foarte înalte; 

progresul este măsurat pe baza ţintelor, indicatorilor şi standardelor de la nivel naţional 

7.35   concluziile specificate de organisme externe sunt comunicate personalului în cauză şi  sunt aplicate măsuri corective 

7.36   planul de îmbunătăţire al unităţii de ÎPT este aprobat de către reprezentanţii inspectoratelor şcolare 
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Apreciere 

 

Autoevaluarea se realizează prin intermediul monitorizarilor interne, ale căror rapoarte sunt verificate de ISJ Bacau. Pe baza validării acestora se 

întocmeşte planul de îmbunătăţire pentru perioada urmatoare. 

Dovezi în sprijinul aprecierii 

 

Chestionare, portofolii, procese verbale AC, formulare de monitorizare internă, plan de îmbunătăţire, rapoarte ale evaluare interne, monitorizări 

externe şi validarea externă a raportului de autoevaluare şi a  planului de îmbunătăţire, analiza SWOT. 

Puncte tari cheie 

 

Rezultatele elevilor sunt evaluate în mod regulat, iar informaţiile despre 

progres sunt utilizate pentru a îmbunătăţi performanţa. 

Toţi membrii personalului conştientizează responsabilităţile şi se implică 

în procesul de managementul calităţii şi a autoevaluării. 

Puncte slabe cheie 

 Colectarea datelor de la toţi beneficiarii. 
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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1.  Adecvarea procesului 

educativ la noile cerinţe ale 

beneficiarilor. 

 

 

 3;4;5 

Adaptarea tuturor cadrelor 

didactice la schimbări şi 

pregătirea suplimentară a 

acestora. 

Permanent Directori 

Responsabil 

comisie formare 

continuă 

Toţi profesorii 

Creşterea numărului 

profesorilor care participă la 

cursuri privind inovaţia în 

educaţie 

2.  Obţinerea  

feed-backului din partea  

beneficiarilor 

3,4, 6, 7 Chestionarea părinţilor şi  

elevilor, agenţilor economici şi 

reprezentanţilor comunităţii, 

privind climatul şcolar  

în unitate. 

Semestrul 

al II-lea 

Membrii CEAC Numărul celor chestionaţi  

Relevanţa aspectelor  

consemnate asupra 

activităţii şcolare 

3.  Concordarea profilelor de la  

filiera tehnologică cu  

cerinţele pieţei muncii. 

4; 6; 7 Creşterea numărului de 

absolvenţi de la filiera 

tehnologică înseraţi pe piaţa 

muncii. 

2017 Directorii 

 

Analiza cerinţelor de pe 

piaţa muncii  

Identificarea sectoarelor 

care au nevoie de forţă de 

muncă 

Reformarea profilelor din 

filiera tehnologică 

(dacă este necesar) 

 

4.  Informare şi  

diseminare privind  

rezultatele activităţii CEAC 

4;6 Informarea cadrelor didactice  

privind actualizarea activităţii 

CEAC 

semestrial Responsabil CEAC Numărul cadrelor  

didactice participante la 

diseminare Atitudini şi  

comportamente  

favorabile CEAC 

 

5.  Eficientizarea activităţii 

compartimentului financiar-

contabil 

2 Monitorizarea activităţii 

compartimentului financiar-

contabil de către contabilul 

însărcinat cu efectuarea 

controlului financiar preventiv 

permanent  

Directorii 

Cristina Constandiş, 

CFP 

Îmbunătăţirea executării 

lucrărilor contabile de 

previziune şi executare 

bugetară 
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6.  Reactualizarea 

echipamentelor din 

laboratoare şi ateliere 

3, 2 Înlocuirea parţială a 

echipamentului uzat fizic şi 

moral din unele laboratoare şi 

ateliere 

Decembrie 

2016 

Directorii 

Compartimentul 

administrativ 

Realizarea proiectului 

Încheierea contractului cu 

firma furnizoare 

Instalarea echipamentelor 

necesare 

Utilizarea echipamentelor 

de către elevi şi profesori în 

activitatea didactică. 

7.  Organizarea activităţilor 

Realizarea calendarului 

activităţilor 

 

2 Organizarea unor activităţi  

de succes în săptămâna “Să  

ştii mai multe, să fii mai  

bun!” 

Semestrul 

II 

Directorii 

Coordonatorul de  

programe  

extraşcolare 

CŞE  

Numărul de participanţi 

Numărul de parteneriate 

Impactul în mass-media 

 

 

La întocmirea planului de îmbunătăţire s-a ţinut cont de Bugetul instituţiei şcolare pe titluri de cheltuieli articole şi alineate 
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      BUGETUL LOCAL RECTIFICAT IN TRIMESTRUL IV ANUL 2016         

                           

 
 

11/1                  -lei-   

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale 

 Indicator 

  
Buget   
initial 

Influenta       
+ / - 

Buget 
rectificat 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii platilor 
restante 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 

                    

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                 

                    

4902 TOTAL CHELTUIELI 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.625.000 186.000 2.811.000 0 720.000 701.000 915.000 475.000 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.143.500 153.000 2.296.500 0 583.000 577.000 744.500 392.000 

    100101 Salarii de baza 1.961.000 125.500 2.086.500 0 515.000 502.000 719.000 350.500 

    100106 Alte sporuri 10.000 1.000 11.000 0 3.000 3.000 3.000 2.000 

    100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 45.000 1.000 46.000 0 22.000 20.000 3.000 1.000 

    100111 Fond aferent platii cu ora 127.500 25.500 153.000 0 43.000 52.000 19.500 38.500 

    1003 Contributii 481.500 33.000 514.500 0 137.000 124.000 170.500 83.000 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 328.900 23.000 351.900 0 94.000 85.000 119.900 53.000 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 13.500 0 13.500 0 3.000 3.000 3.500 4.000 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 110.900 10.000 120.900 0 30.000 30.000 39.900 21.000 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.800 0 3.800 0 2.000 1.000 800 0 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24.400 0 24.400 0 8.000 5.000 6.400 5.000 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 297.500 0 297.500 0 91.500 76.000 92.000 38.000 

    2001 Bunuri si servicii 291.500 0 291.500 0 91.500 70.000 92.000 38.000 

    200101 Furnituri de birou 6.000 0 6.000 0 0 2.000 2.000 2.000 

    200102 Materiale pentru curatenie 6.000 0 6.000 0 0 1.500 2.500 2.000 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 142.000 0 142.000 0 60.000 47.500 29.000 5.500 
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    200104 Apa, canal si salubritate 31.000 0 31.000 0 9.000 6.000 10.000 6.000 

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.000 0 5.000 0 0 0 2.500 2.500 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.000 0 22.000 0 6.000 4.000 7.000 5.000 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23.000 0 23.000 0 7.000 1.500 11.500 3.000 

    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 56.500 0 56.500 0 9.500 7.500 27.500 12.000 

    2030 Alte cheltuieli 6.000 0 6.000 0 0 6.000 0 0 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.000 0 6.000 0 0 6.000 0 0 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  6.000 0 6.000 0 3.000 0 0 3.000 

    5901 Burse  6.000 0 6.000 0 3.000 0 0 3.000 

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

6502 Invatamant 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

    01 CHELTUIELI CURENTE 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

    10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.625.000 186.000 2.811.000 0 720.000 701.000 915.000 475.000 

    1001 Cheltuieli salariale in bani 2.143.500 153.000 2.296.500 0 583.000 577.000 744.500 392.000 

    100101 Salarii de baza 1.961.000 125.500 2.086.500 0 515.000 502.000 719.000 350.500 

    100106 Alte sporuri 10.000 1.000 11.000 0 3.000 3.000 3.000 2.000 

    100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 45.000 1.000 46.000 0 22.000 20.000 3.000 1.000 

    100111 Fond aferent platii cu ora 127.500 25.500 153.000 0 43.000 52.000 19.500 38.500 

    1003 Contributii 481.500 33.000 514.500 0 137.000 124.000 170.500 83.000 

    100301 Contributii de asigurari sociale de stat 328.900 23.000 351.900 0 94.000 85.000 119.900 53.000 

    100302 Contributii de asigurari de somaj 13.500 0 13.500 0 3.000 3.000 3.500 4.000 

    100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 110.900 10.000 120.900 0 30.000 30.000 39.900 21.000 

    100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.800 0 3.800 0 2.000 1.000 800 0 

    100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24.400 0 24.400 0 8.000 5.000 6.400 5.000 

    20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 297.500 0 297.500 0 91.500 76.000 92.000 38.000 

    2001 Bunuri si servicii 291.500 0 291.500 0 91.500 70.000 92.000 38.000 

    200101 Furnituri de birou 6.000 0 6.000 0 0 2.000 2.000 2.000 

    200102 Materiale pentru curatenie 6.000 0 6.000 0 0 1.500 2.500 2.000 

    200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 142.000 0 142.000 0 60.000 47.500 29.000 5.500 

    200104 Apa, canal si salubritate 31.000 0 31.000 0 9.000 6.000 10.000 6.000 

    200105 Carburanti si lubrifianti 5.000 0 5.000 0 0 0 2.500 2.500 

    200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 22.000 0 22.000 0 6.000 4.000 7.000 5.000 

    200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 23.000 0 23.000 0 7.000 1.500 11.500 3.000 
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    200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 56.500 0 56.500 0 9.500 7.500 27.500 12.000 

    2030 Alte cheltuieli 6.000 0 6.000 0 0 6.000 0 0 

    203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.000 0 6.000 0 0 6.000 0 0 

    59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  6.000 0 6.000 0 3.000 0 0 3.000 

    5901 Burse  6.000 0 6.000 0 3.000 0 0 3.000 

650204 Invatamant secundar 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

65020402 Invatamant secundar superior 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -2.928.500 -186.000 -3.114.500 0 -814.500 -777.000 -1.007.000 -516.000 

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 

9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 0 0 

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 

9902 Deficit 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

990296 Deficitul sectiunii de functionare 2.928.500 186.000 3.114.500 0 814.500 777.000 1.007.000 516.000 

                    

 

.
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2.2.9. Managementul şcolar 

  
 Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ urmăreşte stabilirea unui 

bagaj de cunoştinţe care să elibereze procesul formativ de balastul transmiterii de informaţii, 

orientându-l spre ceea ce este mai important: formarea de atitudini, dezvoltarea de competenţe 

care toate, alături de cunoştinţele dobândite, să determine manifestarea unei conduite autentic 

profesioniste. 

 Componenta management şi finanţare arată că o formare autentică, eficientă şi efectivă 

trebuie să se bazeze pe  un minim de vocaţie în domeniul respectiv şi trebuie completată cu 

experienţa concretă. Formarea continuă nu se mai poate limita la sporirea „bagajului” de 

cunoştinţe, care se perimează extrem de rapid, ci trebuie să producă schimbări şi la nivel 

atitudinal şi comportamental.  Deci, ea trebuie să se adreseze nu numai gândirii ci şi simţirii, şi 

acţiunii concrete.  

De calitatea actului de conducere depinde calitatea învăţământului. Există multe 

posibilităţi de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de educaţie din România, de la maximizarea 

potenţialului de învăţare prin promovarea metodelor interactive, prelungirea programelor de 

pregătire a elevilor în scoală, implicarea mai eficientă a educatorilor si până la dezvoltarea 

instruirii asistate de calculator. Forţa motoare a revitalizării sistemului este dată de un 

management educaţional mai bun. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, ne-am 

propus promovarea următoarelor principii: 

• principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie; 

• principiul descentralizării autorităţii educaţionale; 

• principiul transparenţei şi al răspunderii publice; 

• principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale; 

• principiul eficienţei manageriale şi financiare; 

• principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

• principiul educaţiei incluzive ; 

• principiul promovării interculturalităţii; 

• principiul respectării diversităţii culturale; 

• principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor; 

• principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

• principiul învăţării pe parcursul întregii vieţii; 

• principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră; 

• principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

• principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 

 

Fluxul transmiterii informaţiilor se va face conform organigramei. 
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2.2.10. Analiza portofoliului de produse 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul / Specializare Argumente Strategii 

1 Construcţii şi lucrări 

publice / Tehnician în 

construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

(Cash cow ) 

 bază materială corespunzătoare a atelierelor de instruire practică în vederea 

dobândirii competenţelor profesionale (Programul PHARE TVET 2004-2006) 

domeniu de activitate cu o pondere însemnată în zonă şi în judeţul Bacău , datorită 

necesităţii dezvoltării infrastructurii la nivel local şi judeţean. 

cerere constantă pe piaţa muncii zonală: evoluţia şomaj, locuri de muncă AJOFM 

 inexistenţa altor şcoli de profil în zonă 

 

menţinerea numărului 

actual de clase 

 

2 Industrie textilă şi 

pielărie / 

Tehnician designer 

vestimentar 

(Cash cow ) 

domeniu de activitate cu tradiţie locală, personal didactic cu o bogată experienţă în 

pregătirea forţei de muncă 

există o reţea de parteneri, care uşurează efectuarea practicii de specialitate şi 

angajarea absolvenţilor (SC STOFE SA, SC GELEMAX COM SRL) 

inexistenţa altor şcoli de profil în zonă 

 bază materială corespunzătoare a atelierelor de instruire practică în vederea 

dobândirii competenţelor profesionale(Programul PHARE TVET 2004-2006) 

cerere constantă pe piaţa muncii din zonă 

 

menţinerea numărului 

actual de clase 

 

3 Comerţ / Tehnician în 

activităţi de comerţ 

(Cash cow ) 

inexistenţa altor şcoli de profil în zonă 

cerere constantă pe piaţa muncii din zonă 

există o reţea de parteneri, care uşurează efectuarea practicii de specialitate şi 

angajarea absolvenţilor. (SC SUBLIM COM SRL, SC EFRATA SRL, SC VAST 

CONSTRUCT SRL, SC INTERTRANSCOM SRL, SC MISOF SUN SRL, SC 

FLORIAN IMPEX SRL, II BADITĂ ELENA, II FLENCHEA MAGDALENA, II 

TURCEA RĂZVAN NECULAI, SC ALEX REBECCA SRL, SC 

CARMANGERIE ADRIAN SRL, SC GLACIAL SRL, II APOSTU MARIA) 

 

 

menţinerea numărului 

actual de clase 

continuarea 

modernizării bazei 

materiale a atelierului de 

instruire practică  
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2.2.11. Analiza SWOT regională de dezvoltare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

1. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial 

mare de absorbţie pe piaţa muncii: comerţ, 

mecanică, turism şi alimentație. 

2. Rata de abandon a scăzut la liceu şi 

învăţământul profesional în anul şcolar 2013 

- 2014 la 1,39 faţă de 4,5 în anul şcolar 2009 

- 2010 

3. Procentul foarte ridicat (peste 90%) de 

cadre didactice calificate în învăţământul 

profesional şi tehnic; 

4. Din cele 20 de şcoli cu clase în IPT 

monitorizate la nivel judeţean: - 80,28 % au 

cel puţin dotarea minimala asigurata pentru 

toate atelierele şi laboratoarele, iar 19,86 % 

parţial. 

 
 

 

1. Proporţie ridicată a populaţiei care trăiește 

în mediul rural (54,2% din total populație, 

iulie 2010). 

2. Insuficiența ofertei de formare continuă, 

în special în mediul rural. 

3. În judeţul Bacău exista un segment 

semnificativ de populație şcolară  

dezavantajată incluzând 2,14 % populaţie de 

etnie rromă. 

4. Insuficienta dotare a atelierelor şcoală, în 

concordanţă cu noile tehnologii apărute. 

5. Număr mic de programe acreditate 

CNFPA pentru formarea adulţilor, la nivelul 

unităţilor ÎPT. 

 
 

Oportunităţi Ameninţări 
 

1. Implementarea proiectelor de 

infrastructura din fondurile comunitare în 

perioada 2011- 2013 va determina o creştere 

a locurilor de muncă în construcţii, industrie 

şi servicii. 

2. Trend ascendent în prestări servicii cu 

posibilitatea creării unor noi locuri de muncă 

în acest domeniu. 

3. Posibilitatea accesării fondurilor 

structurale, pe proiecte, care să dezvolte 

activitatea economică ca sursă de locuri de 

muncă. 

4. Posibilitatea derulării unor programe de 

perfecţionare a resurselor umane, conform 

cererii pieţei muncii, cu susţinere din Fondul 

Social European. 

5. Existenţa unui sistem de evaluare a 

competenţelor şi de evaluare a cadrelor 

didactice care motivează formarea continua a 

acestora. 
 

 

1. Scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 15-18 ani cu 29,5% în anul 2015, 

raportat la anul 2005. 

2. Accentuarea migraţiei în afară ţării, având 

ca efect reducerea populaţiei şcolare. 

3. Schimbări rapide şi imprevizibile în 

economie, ca urmare a crizei economice şi 

financiare mondiale, cu implicaţii negative 

pe piaţa forţei de muncă. 

4. Nu sunt încă foarte bine conturate efectele 

actualului Brexit din UE. 

 

 

 

Sursa PLAI 2014-2020 actualizat 2016 
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Concluzii  şi recomandări pentru planul de măsuri 

 
1. Pentru ameliorarea efectelor punctelor slabe 1 şi 3 utilizând oportunitatea 3 este necesară adaptarea 

ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor 

sub 25 de ani raportat la total şomeri, de la 24,8 (2010) % la 16% (2015).  

2. Corelând punctele slabe 2 şi 5 cu oportunităţile 3 şi 4 se va urmări creşterea populaţiei cu nivel 

ridicat de educaţie prin programe de formare continuă, de la 11,4 % în 2006 la 27 % în 2015.  

3. Asigurarea egalităţii de șanse în formarea iniţială şi reducerea ratei abandonului la învăţământul 

profesional de la 10,5 % în 2006 la 4,5% în 2015  

4. Corelând punctul slab 2 cu oportunitatea 4 sunt necesare măsuri de dezvoltare a resurselor umane din 

sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare.  

5. Pentru ameliorarea efectelor punctului slab 4 şi în corelaţie cu oportunitatea 3 se poate dezvolta 

infrastructura unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare.  

6. Corelând punctul slab 1 cu oportunitatea 3 este necesară dezvoltarea învăţământului rural şi a 

diversificării ofertei de formare susţinută de funcționarea în reţea a şcolilor.  

7. Pentru a mări rata de tranziţie este necesară o mai bună orientare şi consiliere şcolară şi profesională 

din clasele de gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru acordarea de burse pentru a sprijini 

şi motiva elevii.  

8. Încurajarea partenerilor sociali şi cointeresarea în participarea la programele de formare, informarea 

şi demonstrarea eficienţei sistemului de calificare bazat pe competenţe pentru asigurarea calităţii şi 

eficientei în întreprinderi. 

Nr.  

crt.  

Recomandare  Nivel de  

competenţă  

1  Măsuri de susţinere a activităţilor ce urmăresc adaptarea reţelei şcolare 

şi a ofertei de formare profesională iniţială şi continuă, la cerinţele 

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.  

regional/  

local  

2  Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi creşterea 

ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare.  

regional/  

local  

3  Măsuri care să determine asigurarea egalităţii de șanse în formarea 

iniţială.  

regional/  

local  

4  Măsuri de formare continuă a cadrelor didactice din sistemul IPT, în 

vederea asigurării calităţii în formare.  

regional/  

local  

5  Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea asigurării 

calităţii în IPT.  

naţional/ local  

6  Realizarea unui cadru legislativ/normativ care să încurajeze 

parteneriatul şcoală - întreprindere, necesar asigurării calităţii în IPT.  

naţional  

7  Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor 

elevilor şi a achiziţiilor anterioare începutului traseului de formare.  

naţional  

 

Sursa PLAI 2014-2020 actualizat 2016 
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2.2.12. Analiza SWOT a instituţiei şcolare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

1.Creşterea procentului promovabilităţii la 

examenul de bacalaureat la 87,73 în anul şcolar 

2015-2016(79.91 media judeţului), faţă de 79,73% 

în anul şcolar 2014-2015. 

2. Creşterea procentului promovabilităţii la 100% 

în anul şcolar 2015-2016  faţă de 98,27%  în anul 

şcolar 2014 - 2015 la examenul de certificare, 

nivelul 4. 
3. Numărul mare de elevi care  au obţinut premii la 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

4.Menţinerea numărului de CDL-uri în parteneriat 

cu agentii economici locali. 

5. Înfiinţarea unor clase de învăţământ gimnazial. 

6.Menţinerea aproximativ constantă a populaţiei 

şcolare. 

7.Menţinerea unui număr mare de activităţi 

extraşcolare în perioada 2013-2016. 

8.Oferta locurilor de muncă din oraşulBuhuşi 

concordă cu calificările profesionale ale Colegiului 

Tehnic “Ion Borcea” Buhuşi (locuri de muncă în 

domeniile industrie textilă şi pielărie, comerţ şi 

constructii, instalaţii şi lucrări publice) (sursa 

AJOFM Buhuşi) 

9. Derularea proiectul Comenius criticART. 

10. Realizarea 100% a numărului de clase propus 

pentru anul şcolar 2016- 2017. 

 

1. În judeţul Bacău exista un segment semnificativ 

de populatie şcolară dezavantajată încluzând 2,14 

% populaţie de etnie rromă.  

2. Însuficienta dotare (baza sportive, unele 

laboratoare) pentru a se asigura un  învătămant în 

concordanţă cu noile tehnologii şi cerinţe 

educaţionale.  

3. Reticenţa unor cadre didactice la schimbări şi 

necesitatea pregătirii suplimentare a acestora pentru 

a corespunde noilor cerinţe educaţionale. 

4. În anul şcolar 2015-2016 a crescut numărul de 

elevi repetenţi datorită notei la purtare(absenteism). 

5. 18% din absolvenţii anului şcolar 2015-2016 au 

fost angajaţi la agenţi economici de profil (ţinta din 

planul operational fiind de 20%) 

6.Creşterea numărului de elevi cu media de 

admitere sub nota 5 (37 de elevi din 187  în 

2015/2016 reprezentând 19 % din totalul elevilor 

admişi în clasa a IX-a, 42 de elevi din 166 in 

2014/2015, reprezentând 25% din totalul elevilor 

admişi în clasa a IX-a) (sursa admitere.edu.ro). 

7.Slab interes pentru învăţământul profesional: nu 

au fost solicitări din partea agenţilor economici 

locali şi nici opţiuni ale elevilor). 

 

Oportunităţi Ameninţări 

1. Posibilitatea derulării unor programe de 

perfecţionare a resurselor umane, conform cererii 

pieţei muncii, cu susţinere din F.S.E.  

2. Existenţa unui sistem de evaluare a 

competenţelor şi de evaluare a cadrelor didactice 

care motivează formarea continuă a acestora. 

3. Derularea programelor de nivel naţional:bursa 

“Bani de liceu”, Euro 200, burse medicale, 

programul alimentar -,,Corn, lapte, fructe”. 

4.Continuarea pregătirii elevilor pe calificări 

specifice domeniilor: comerţ, construcţii şi lucrări 

publice, industrie textilă şi pielărie(ca urmare a 

acreditării pe calificări specifice de nivel 4 în 

domeniile: comerţ şi construcţii şi lucrări publice; 

domeniul industrie textilă şi pielărie fiind 

acreditat), înfiinţarea unor clase de şcoală 

profesională. 

5. Posibilitatea derulării de proiecte şi atragerea de 

sponsorizări cu scopul îmbogăţirii bazei materiale. 

1.Scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-18 

ani cu 29,5% în anul 2015, raportat la anul 

2005,determinată de factorul demografic. 

2. Accentuarea migraţiei în afără ţării, având ca 

efect reducerea populaţiei şcolare.  

3. Schimbări rapide şi imprevizibile în economie, 

ca urmare a crizei economice şi financiare 

mondiale, cu implicaţii negative pe piaţa forţei de 

muncă.  

4. Dispariţia unui număr însemnat IMM-uri ca 

urmare a neîndeplinirii standardelor de calitate 

existente în UE. 

. 
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Concluzii  şi recomandări pentru planul de măsuri 
1. Corelând ameninţarea 1(scăderea populaţiei, determinată de factorul demografic) cu oportunitatea 

5(înfiinţarea unor clase de învăţământ gimnazial), rezultă că poate fi menţinută aproximativ constantă 

populaţia şcolară. 

2. Corelând ameninţarea 3(schimbări rapide şi imprevizibile în economie cu implicaţii negative 

pe piaţa forţei de muncă) cu oportunitatea 8 (oferta locurilor de muncă din oraşul Buhuşi 

concordă cu calificările profesionale ale şcolii), rezultă că poate fi menţinută aproximativ 

constantă populaţia şcolară prin adaptarea la piaţa muncii. 

3. Corelând punctul slab 2 (insuficienta dotare)cu oportunitatea 5(posibilitatea derulării de 

proiecte), rezultă căpoate fi asigurată calitatea  formării. 

4. Pentru ameliorarea efectelor punctului slab 3(reticenţa unor cadre didactice la schimbări) în 

corelaţie cu oportunitatea 1(derulării unor programe de perfecţionare), rezultă că se poate 

dezvolta infrastructura unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare. 

5. Pentru a mări rata de tranziţie este necesară o mai bună orientare şi consiliere şcolară şi 

profesională din clasele de gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru acordarea de 

burse pentru a sprijini şi motiva elevii. 

6. Corelând punctul slab 2(insuficienta dotare) cu oportunitatea 5(posibilitatea derulării de 

proiecte şi atragerea de sponsorizări),rezultă că poate fi îmbunătăţită baza materială a şcolii. 

7. Corelând oportunitatea 3(derularea programelor de nivel naţional) cu punctul slab 4(creşterea 

numărului de elevi repetenţi), rezultă că se poatereduce abandonul şcolar.  
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Prioritaţi – ţinte propuse pentru intervalul 2016-2021 

 

 

Nr.crt. Priorităţi    Ţinte 

1 Corelarea ofertei educaţionale şi 

de formare profesională cu 

nevoile identificate pe piaţa 

muncii locale, regionale şi 

naţionale. 

- 20% din numărul total de absolvenţi 

angajaţi la agenţi economici de profil; 

 - 15% din numărul de absolvenţi angajaţi, 

care isi pastreaza locul de munca cel putin 

un an;              

- 3% din numărul total de absolvenţi, care 

işi deschid o afacere proprie.  

2 Dezvoltarea şi consolidarea 

parteneriatului dintre şcoală -  

agenţi economici,  în scopul 

îmbunătăţirii formării 

profesionale a absolvenţilor 

Asigurarea unui număr de 10  agenţi 

economici locali, parteneri : 

- minim 6 pentru domeniul comerţ; 

- minim 2 agenţi economici pentru domeniul 

industrie textilă şi pielărie; 

- minim 2 agenţi economici pentru 

domeniulconstrucţii; 

( pentru realizarea practicii curente şi 

comasate).  

 

3  Asigurarea condiţiilor de 

informare, orientare şi consiliere 

privind cariera. 

- Reducerea abandonului şcolar sub10% 

(Ţinta EU 2020-10%, Ţinta RO 2020-

11,3%); 

-Continuareaînvăţământului gimnazial 

(înfiinţat începând cu anul şcolar 2015-

2016); 

- Continuarea pregătirii elevilor atât pe 

filiera teoretică cât şi tehnologică,  pe 

domenii tradiţionale acreditate; 

- Înfiinţarea învăţământului profesional şi 

profesional-dual,solicitat de piaţa muncii. 

 

4 Eficientizarea transferului de 

bune practici în T-VET 

-Realizarea a cel putin 2 de activităţi  

demonstrative, anual, la nivel de arie 

curriculară, care să evidenţieze avantajele 

produse prin derularea proiectului PHARE 

TVET 2004 -2006. 

 

5 Asigurarea calităţii 

învăţământului, cu accent pe 

dezvoltarea competenţelor-cheie 

şi formarea de competenţe 

specifice 

-procent de promovabilitate şcolară de peste 

95%; 

- procent de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat de peste 80%; 

- procent de promovabilitate la examenele 

de certificare a competenţelor profesionale 

de peste 90%. 
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Luând în consideraţie ţintele PLAI, s-au propus pentru anul şcolar 2017-2018- 3 clase liceu 

tehnologic,  calificările sunt cuprinse în proiectul planului de şcolarizare. 

 

Domeniu  Cerere previzionată de 

locuri de muncă  

INCSMPS  

la nivelul regiunii  

%  

Oferta IPT Pondere 

rezultată din analiză şi 

consultare  

la orizontul 2020 %  

2013  2017  2020  BACĂU  Regiune  

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC     47,5  49%  

• Fabricarea produselor din lemn  3,0  0,1  3,0  0-2   

• Electronică şi automatizări  0,3  0,5  0,3  8-10   

• Producţie media  0  0  0  0   

• Construcţii 10,7  10,9  10,7  9-11   

• Mecanică  19,0  20,7  19,0  18-20   

• Electric  4,4  4,8  4,4  0-2   

• Industrie textilă şi pielărie  9,6  9,9  9,6  6-8   

• Materiale de construcţii  0,8  0,8  0,8  0   

• Electromecanică  0,9  1,1  0,9  0   

• Chimie industrială  0,9  1,0  0,9  0-2   

• Tehnici poligrafice  0,2  0,1  0,2  0-1   

SERVICII     30  27%  

 Turism  2,5  2,6  2,5  10-12   

 Economic  8,3  8,5  8,3  8-10   

 Comerţ 13,2  13,6  13,2  8-10   

 Estetica şi igiena corpului 

omenesc  

0  0  0  0-2   

(Sursa: PLAIStructura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST) 

 

Proiectul planului de şcolarizare IPT 2017-2018 
 

PROFILUL 

DOMENIUL 

PREGATIRII DE 

BAZĂ 

Existent  

clasa a IX-

a, zi  

2016-2017 

Propuneri   

clasa a IX-

a, zi 

2017-2018 

Nr.  

clase 

Nr.  

elevi 

Nr.  

clase 

Nr.  

elevi 

Profil tehnic, total, din care:   2 57 2 56 

 

Industrie textilă și 
pielărie 1 28 1 28 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice  1 29 1 28 

Profil servicii, total, din care:   1 28 1 28 

 
Comerţ 1 28 1 28 
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Partea a III-aPLANUL OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2016-2017 
 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile identificate pe piaţa muncii locale, regionale şi naţionale 

 

Obiectiv: Identificarea cu sprijinul AJOFM,  şi a agenţilor economici a meseriilor căutate pe piaţa muncii şi şcolarizarea elevilor în aceste meserii. 

 

 

Ţinte: 20%din absolvenţii promoţiei 2016  angajaţi  la agenţii economici de profil;15% din absolvenţii angajaţi care îşi păstrează locul de muncă cel puţin un an; 3 din 

absolvenţii promoţiei îşi deschid o afacere proprie. 

Ţintă realizată parţial:doar 18% din absolvenţii anului 2016 s-au angajat la agenţii economici de profil (media 2013-2016 fiind de 16%) 

Ţintă realizatăl: 15% din absolvenţii promoţiei 2015 şi-au păstrat locul de muncăun an 

Ţintă realizată parţial: 1 absolvent alpromoţiei 2015 şi 2 din absolvenţii ai promoţiei 2016şi-au deschis o afacere proprie. 

 

Context: Din analiza activităţii economice a judeţului Bacău (aşa cum este prezentat în PLAI 2012-2020) se constată că pentru unele domenii se va înregistra o creştere a cererii de locuri 

de muncă,creştere de la 10,7 la 10,9 pentru construcţii, de la 9,6 la 9,9 pentru industrie textilă şi pielărie şi de la 13,2 la 13,6 pentru domeniul comerţ  
 

 

Măsurat prin:  

 numărul de absolvenţi angajaţi la agenţii economici de profil; 

 numărul de absolvenţi angajaţi /integraţi, care şi-au păstrat locul de muncă cel puţin un an; 

 numărul de absolvenţi care şi-au făcut propria afacere în domeniu. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost  Sursa de 

finanţare 

Formarea unei echipe de cadre didactice care să 

constituie un permanent nod informaţional şi 

comunicaţional cu AJOFM-Buhuşi, care să fie 

responsabilă de  informarea periodică a unităţii 

şcolare cu date statistice referitoare la oferta forţei 

de muncă pe piaţa buhuşeană. 

Popularizarea periodică  în 

şcoală a ofertei locurilor de 

muncă locale / judeţene 

Trimestrial Directorii, 

Echipa responsabilă cu 

menţinerea comunicării 

cu A.J.O.F.M. 

ISJ Bacău, 

Consiliul Local 

Buhuşi, 

A.J.O.F.M. Buhuşi, 

Agenţi economici 

locali 

 

 

 

2 ore / 

luna  

 

Resurse 

proprii 

 

Formarea unei echipe de cadre didactice care să 

efectueze un studiu de piaţa a agenţilor economici 

locali, privind perspectiva dezvoltării acestora. 

Introducerea de noi calificări 

în concordonţă cu cerinţele 

pieţei muncii 

Semestrul I an 

şcolar 2016-

2017 

Directorii Agenţii economici, 

A.J.O.F.M. Buhuşi 

2 ore / 

luna 

Resurse 

proprii 
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Includerea elevilor de clasa a XII-a liceu, într-un 

program anual de consiliere şi orientare 

profesională care să cuprindă diferite activităţi: 

- consiliere individuală şi de grup (cabinet 

psihopedagogic) 

- consiliere vocaţională la clasă prin 

desfăşurarea de ore de dirigenţie pe această 

tematică 

- realizarea de vizite pe obiective la diverşi 

agenţi economici (parteneri sau nu ai 

colegiului) 

- participarea la târgul locurilor de muncă 

- realizarea de activităţi – ore de dirigenţie, 

workshop-uri care să permită exersarea 

redactării de materiale de promovare 

personală pe piaţa muncii (scrisoare de 

motivaţie, curriculum vitae). 

20 % din absolvenţi angajaţi 

la agenţi economici de profil 

Anual Directorii, diriginţii, 

psihologul şcolar 

Agenţi economici 2 ore / 

lună 

Resurse 

proprii 
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Prioritatea 2: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre şcoală -  agenţi economici,  în scopul îmbunătăţirii formării profesionale a absolvenţilor 

 

Obiectiv: Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională, prin asigurarea unor condiţii optime de instruire, în vederea integrării absolvenţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic şi pe piaţa muncii locală. 

 

Ţintă: Asigurarea a minim 10 parteneriate cu agenţii economici locali 

Ţintă realizată: în anul şcolar 2015-2016, au fost încheiate 17 parteneriate cu agenţii economici: 13 în domeniul comerţ, 2 în domeniul industrie textilă, 2 în domeniul construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice(în intervalul 2013-2017, au fost încheiate în medie 12 parteneriate cu agentii economici: 8 în domeniul comert ; 3în domeniul industrie textila; 1 în domeniul 

constructii,instalaţii şi lucrări publice 

 

Context:  
Ţinând cont de realizările Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi , se impune o diversificare a acţiunilor realizate în parteneriat şi o creştere a gradului de implicare a agenţilor economici 

parteneri în activitatea de formare profesională a elevilor şcolii.   

 

Măsurat prin: 
Măsurat prin numărul de convenţii de parteriant cu agenţii economici 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 

finanţare 

Identificarea de noi parteneri pentru desfăşurarea 

activităţilor de instruire practică 

6 agenţi economici parteneri 

pentru domeniul Comerţ, 

2 agenţi economici partenetri 

pentru domeniul Industrie 

textilă şi pielărie, 

2 agenţi economici parteneri 

pentru domeniul Construcţii. 

Luna 

octombrie 

anual 

Directorii şcolii 

 

Parteneri economici 

actuali şi viitori 

2 saptamani 

luna septembrie 

Resurse proprii 

Antrenarea reprezentanţilor agenţilor economici în 

evaluarea competenţelor practice ale elevilor pe 

parcursul stagiilor, la sfârşitul perioadei de practică 

şi la examenele de Certificare a competenţelor 

profesionale. 

Cel puţin un partener 

economic sa facă parte din 

comisiile de certificare a 

competenţelor profesionale. 

Iunie-Iulie 

anual 

Directorii şcolii  

Cadrele 

didactice 

tehnice 

Agenţi economici 3 zile la sfârşitul 

anului şcolar 

Resurse proprii 

Implicarea agenţi lor economici în luarea deciziilor 

administrative şi organizatorice la nivel de instituţie 

şcolară şi în consiliul de administraţie 

Cel puţin un partener 

economic să facă parte din 

consiliul de administraţie, 

comisia de elaborare PAS, 

comisia de elaborare CEAC. 

Septembrie 

Anual 

Directorii şcolii Agenţi economici 2 zile la 

începutul lunii 

septembrie 

Resurse proprii 
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Prioritatea 3: Monitorizarea traseului de formare profesională şi continuă a elevilor.  

 

Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera. 

 

Ţinte: Reducerea abandonului şcolar sub 10% (Ţinta EU 2020-10%, Ţinta RO 2020-11,3%); 

- Ţintă realizata parţial: abandonul şcolar în anul şcolar 2015-2016 a fost de 13,51% la învăţământul tehnic, fată de 10% în anul şcolar 2014-2015 şi de 6%  pentru învăţământul teoretic 

faţă de 6, 8% în anul şcolar 2015-2016(media 2013-2016 fiind de 8,57) 

- Ţintă realizată s-a reuşit înfiinţarea unei clase de a V-a, învăţământ gimnazial 

- Ţintă nerealizată: infiinţarea a 2 clase de învăţământ profesional, propuse în PAS, datorită feedback-ului obţinut în urma aplicării chestionarelor  la şcolile gimnaziale din Buhuşi şi 

comunele limitrofe( nu au fost solicitări nici din partea agenţilor economici locali) 

 

Context: Din analiza  mediului intern se observă că nu există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-

părinte din partea unui personal competent care să-i consilieze cu privire la oferta educaţională optimă. 

Măsurat prin:  
Procentul elevilor care abandonează şcoala pe parcursul formării profesionale. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost  Sursa de 

finanţare 

Organizarea unor vizite în şcolile gimnaziale, pentru 

prezentarea Colegiul Tehnic ,,Ion Borcea” Buhuşi; 

realizarea unor întâlniri cu părinţii; efectuarea unor 

reportaje în şcoală şi prezentarea lor în media locală şi 

regională; transformarea revistei şcolare într-un mijloc 

de mediatizare a liceului în şcolile gimnaziale. 

Informarea elevilor de şcoli gimnaziale privind derularea 

unor programe naţionale de protecţie socială (Bursa 

„Bani de liceu”, burse medicale, burse sociale, Euro 200, 

decontare abonament pentru elevii din alte localităţi) 

Un număr cât mai mare de elevi din 

şcolile gimnaziale ale judeţelor 

Bacău şi Neamt să opteze pentru a 

continua studiile la Colegiul Tehnic 

„Ion Borcea” Buhuşi. 

Luna Mai 

anual 

Comisia 

proiecte, 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii unitatii 

de învăţământ a 

Colegiului 

Tehnic ,,Ion 

Borcea”  

Buhuşi, 

Profesorii 

Unitatea şcolară; 

I.S.J. Bacău, şcolile 

generale din oraşul 

Buhuşi şi comunele 

limitrofe Colegiul Tehnic 

,,Ion Borcea”  Buhuşi : 

Racova, Gârleni, 

Blăgeşti, 

Români(Neamţ), 

Costişa(Neamţ) 

10 ore / 

semestru 

Resurse 

proprii 

 

Înfiinţarea unei clase a V-ade 

gimnaziu în 2016-2017 

 

Luna Mai 

anual 

Realizarea şi utilizarea unui portofoliu pentru consiliere 

şi orientare care să cuprindă date despre evoluţia 

mediului economic local (date statistice, planuri şi 

strategii economice pe termen mediu şi lung, modele de 

C.V.-uri, scrisori de intenţie, exemple de bună practică).  

Identificarea de noi parteneri ai 

reţelei de consiliere şi orientare. 

Anual, 

noiembrie 

Comisia 

proiecte, 

Consilierul 

psihopedagogic  

Camera de Comerţ şi 

Industrie, A.J.O.F.M. 

Buhuşi, Consiliul Local 

Buhuşi 

2 zile luna 

septembrie  

Resurse 

proprii 

Organizarea/diversificarea/ monitorizarea orelor de 

consiliere şi orientare(dirigenţie) în concordanţă cu 

specificul vârstei şi nevoilor identificate care să vizeze 

dezvoltarea personală a elevilor 

Reducerea abandonului şcolar sub 

10% la învăţământ tehnic şi sub 1% 

la învăţământ teoretic 

Lunar Consilier 

psihopedagogic 

Unitatea şcolară 1 săptămână 

semestrial 

Resurse 

proprii 

  



  83 

Prioritatea 4:Eficientizarea transferului de bune practici în T-VET 

 

Obiectiv  : Împărtăşirea,în continuare, a exemplelor de bună practică ale instituţiei şcolare CT „Ion Borcea” Buhuşi prin activităţi şcolare şi extraşcolare. 

 

 

Ţintă: Realizarea a cel putin 2 activităţi  demonstrative, anual, la nivel de arie curriculară, care să evidenţieze avantajele produse prin derularea proiectului PHARE TVET 

2004 -2006 

Ţintă realizată, în anul şcolar 2015-2016, au fost desfăşurate 2 activităţi de cerc metodic la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuşi şi  6 activităţi de catedră tehnică( media intervalului 

2013-2016 fiind aceeaşi).  

 

 

Context: În prezent există o serie de mecanisme prin care bunele practici se pot propaga în toate şcolile ÎPT şi în la nivel de reţea şcolară. 

 

 

Măsurat prin:  
Numărul de cadre didactice care au pus în aplicare cel puţin una dintre bunele practici identificate la nivel de şcoală. 

Numărul de activităţi şcolare-extraşcolare prin care s-au demonstrat avantajele produse prin derularea proiectului PHARE TVET 2004-2006.  

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost  Sursa de finanţare 

Identificarea de bune practici la nivel de 

şcoală 

Jumătate din numărul 

cadrelor didactice să punăîn 

aplicare cel puţin una dintre 

bunele practici identificate la 

nivel de şcoală. 

Iunie anual Managerii 

Şefii de catedre 

Sefii de arii curriculare 

Diriginţii 

 

Profesori 

 

2 ore / 

săptămânal 

 

Resurse proprii 

Schimburi de experienţă cu cadre 

didactice din alte unităţi şcolare 

 

Popularizarea şi utilizarea 

echipamentelor achiziţionate 

prin proiectul PHARE TVET 

2004-2006 la întâlnirile de 

cerc metodic, simpozioane şi 

activităţi extraşcolare. 

 

 

Iunie anual 

Managerii 

Şefii de catedre 

Sefii de arii curriculare 

Diriginţii 

 

ISJ, CCD, alte unităţi 

şcolare 

6 ore / la 2 luni Resurse proprii 

Popularizarea programelor de formare 

continuă din lista celor avizate / acreditate 

de CCD Bacau 

Participarea cadrelor 

didactice tehnice la programe 

de formare continua 

Semestrial Managerii 

Şefii de catedre 

ISJ Bacău, CCD 2 ore / la 2 luni Resurse proprii 
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Prioritatea 5: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, CU ACCENT PE DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ŞI FORMAREA DE COMPETENŢE 

SPECIFICE 

Obiectiv: Eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

Ţinte: Procent de promovabilitate şcolară de peste 95%;procentul de promovabilitate la bacalaureat de peste 80%;procentul de promovabilitate laexamenul de competenţe 

profesionale nivel 4 peste 90%. 

 

Ţintă realizată:  în intervalul 2013-2016 media de promovare a fost de peste 95% (95,92%) 

Ţintă realizată:  în anul şcolar 2015-2016, procentul de promovabilitate la bacalaureat a fost de 87,73%, s-a depăşit media judeţului (79.91%) şi ţinta propusă în PAS pentru 2013-2016(60%). 

Ţintă realizată:  în anul şcolar 2015-2016, procentul de promovabilitate la examenul de competenţe profesionale a fost de 100% (ţinta propusă în PAS pentru 2013-2016 fiind de 90%). 

 

 

Context: Având în vedere noile tendinţe în materie de educaţie – centrarea pe formarea şi dezvoltarea celor opt competenţe-cheie, individualizarea învăţământului şi, 

implicit, centrarea pe elev, pe dezvoltarea potenţialului cognitiv de care acesta dispune, contextul educaţional actual impune o intensificare a pregătirii elevilor claselor a XII-a, cu precădere la 

disciplinele de bacalaureat, iar la celelalte discipline de studiu/module, punerea accentului pe o educaţie de tip formativ şi o evaluare modernă, astfel încât elevii să atingă nivelul de competenţe 

aferent fiecărui an de studiu/fiecărei discipline în parte. Este vorba despre competenţe de comunicare/lingvistice, de matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, axiologice, pentru managementul 

vieţii personale, antreprenoriale, de expresie culturală şi de învăţare permanentă. 

Măsurat prin: 

Procentul de elevi care promovează anul de studiu 

Procentul de absolvenţi de liceu care promovează examenul de bacaulaureat 

Procentul de absolvenţi de liceu tehnologic care promoveazăexamenele de certificare a competenţelor profesionale 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ persoane 

responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 

finanţare 

Construirea unor situaţii de învăţare 

adaptate nivelului evaluat al elevului 

Dezvoltarea potenţialului 

creativ al elevilor în scopul cresterii 

promovabilităţiişcolare. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Toate cadrele didactice ISJ Bacau 2 ore pe 

saptamana 

Resurse 

proprii 

Simularea examenului de bacalaureat 

la toate disciplinele de bacalaureat 

Un procent de promovabilitate la Bacalaureat 

de peste 60%. 

Mai 2017 Directorii, sefii de catedra, 

cadre didactice  

ISJ Bacău 2 ore pe luna Resurse 

proprii 

Creşterea performanţelor la 

concursurile şi olimpiadele şcolare 

Un număr cât mai mare de elevi să participe la 

concursurile şi olimpiadeleşcolare. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Toate cadrele didactice ISJ Bacau 2 ore pe 

saptamana 

Resurse 

proprii 

Activităţi de mentorat Procent de promovabilitate bun la examenele de 

certificare a competenţelor profesionale şi 

bacalaureat. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Coordonatorii de proiect ISJ Bacău 2 ore pe 

saptamana 

Resurse 

proprii 

Monitorizarea activităţii 

compartimentului financiar-contabil 

Eficientizarea activităţii compartimentului 

financiar-contabil. 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

Directorii, contabil control 

financiar preventiv 

ISJ Bacău, 

CL Buhuşi 

2 ore pe 

saptamana 

Resurse 

proprii 
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Înlocuirea bazei materiale 

necorespunzatoare 

Desfăşurarea tuturor activităţilor într-un mediu 

sigur şi corespunzator cu cerinţele unui 

învăţământ modern 

Mai 2017 Directorii,serviciu 

administrativ serviciu 

contab., responsabili arii 

curriculare 

ISJ Bacău, 

CL Buhuşi 

4 ore / săpt. 

Aprilie-mai 

Resurse 

proprii 

Determinarea absolvenţilor de liceu 

tehnologic de a-şi susţine examenul de 

certificare a competenţelor profesionale 

(nivel de calificare 4 ) 

Procent mare de participare la examenele de 

certificare a competenţelor profesionale. 

Pe 

totparcursulanului 

şcolar 

Toate cadrele didactice ISJ Bacau 4 ore/ săpt 

mai 2017 

Resurse 

proprii 

Monitorizarea modului în care cadrele 

didactice realizează evaluarea 

competenţelor elevilor prin aplicarea 

testelor iniţiale la începutul sem. I şi a 

testelor finale la sfârşitul sem al II-lea, 

Valorificarea, de către cel puţin 75 % din nr. 

cadrelor didactice, a rezultatelor obţinute la 

testele cu caracter diagnostic, în vederea 

optimizării activităţii cadrului didactic şi a 

activităţii de monitorizare de către elevi a 

propriei învăţări. 

Semestrial  

Directorii, şefii de catedră, 

toate cadrele didactice 

ISJ Bacău 2 ore/ noiembrie 

2 ore /mai 

Resurse 

proprii 



  86 

Partea a IV-aCONSULTARE MONITORIZARE ŞI 
REVIZUIRE 

GOL 

 

 Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii, la nivelul Colegiului Tehnic“Ion 

Borcea” s-a constituit echipa de lucru care a luat legătura cu şcolile generale din zonă. 

Au fost consultate de asemenea: 

ISJ Bacău, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, 

Casa Corpului Didactic Bacău, 

Primăria Buhuşi, 

Şcolii gimnaziale din oraşul Buhuşi şi comunele limitrofe, 

Părinţii,  

Agenţii economici, 

Elevii. 

 

Procesul de consultare în vederea elaborării PAS a avut în vedere următoarele etape : 

 
1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor fiecăru 

imembru al echipei 

 
2. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în care 

estenecesară colaborarea lor cu unitatea 

 
3. Contextul : 

 documentele de înfiinţare ale şcolii; 

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii; 

 documente de analiză ale activităţii şcolii; 

 documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

 site-uri de prezentare a şcolii. 

 
4. Mediul extern : 

 site-ul MENCŞ 

 ISJ Bacău 

 PLAI 2014-2020( actualizat 2016) 

 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 

 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei activităţii economice 

din judeţ  

 AJOFM Buhuşi 

 
5. Mediul intern : 

 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate 

 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre 

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor 
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 portofolii ale tuturor cadrelor didactice 

 date şi statistici ale şcolii 

 documente de analiză ale activităţii din ariile curriculare şi catedre 

 rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale 

 rapoarte scrise ale ISJ şi MENCŞ, întocmite în urma inspecţiilor frontale, speciale 

sau/şi tematice 

 rezultate ale elevilor 

 rapoarte financiare şi contabile 

 înregistrări şi fişe de personal 

 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ 

 rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea în învăţământ 

 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii 

 înregistrari ale serviciului de contabilitate 

 

 
6. Planul operaţional 

 Planul de şcolarizare pentru 2016-2017 

 RAEI elaborat de CEAC 

 Planul operaţional al Comisiei  pentru Asigurarea Calităţii 

 Planul Managerial unic al unităţii pentru anul şcolar 2016-2017 

 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare, 

catedrelor, comisiei diriginţilor sterg tot complet va fi adaugat în februarie 

2012 în funcţie de ISJ 

Raportul de evaluare pentru asigurarea calităţii pentru anul şcolar 2010-2011;  
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Anexa 1 Analiza demografică 

 

POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE şi GRUPE DE VARSTA -  JUDEŢ BACĂU, MUNICIPII, ORAŞE, COMUNE

JUDETUL 
SEXE  

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E  V A R S T A 

Sub 5  5 - 9  10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75-79 80-84 85 ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani si peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  BACAU                                       

         Ambele sexe 616168 34310 37323 39391 38444 36905 33971 42310 43720 51289 33364 41767 44067 37562 27225 29317 23544 14009 7650 

         Masculin 304000 17453 19292 20023 19905 19640 17516 21590 22354 26513 17571 21091 21238 17201 12032 12251 9846 5633 2851 

         Feminin 312168 16857 18031 19368 18539 17265 16455 20720 21366 24776 15793 20676 22829 20361 15193 17066 13698 8376 4799 

     ORAS BUHUŞI                    

         Ambele sexe 14562 801 852 864 752 758 752 905 886 1127 778 1023 1205 1037 748 889 653 343 189 

         Masculin 7033 421 452 433 401 396 375 468 448 563 398 465 559 457 352 372 287 124 62 

         Feminin 7529 380 400 431 351 362 377 437 438 564 380 558 646 580 396 517 366 219 127 

 

 

     JUDETUL  1) 

P O P U L A T I A    L A    R E C E N S A M I N T E L E    D I N: 

25 ianuarie 21 februarie 15 martie 5 ianuarie 7 ianuarie 18 martie 20 octombrie 

1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

         A 1 2 3 4 5 6 7 

        

ROMANIA 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 21680974 20121641 

 
  BACAU 414996 507937 598321 667791 737512 706623 616168 
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Anexa2 

PIERDERI PE COHORTĂ ÎNREGISTRATE PE RUTA DE PROFESIONALIZARE DIRECTĂ 
 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Înscrişi în cl a IX-a Liceu 
tehnologic 

95 85 84 86 89 83 

Absolvenţi liceu   
tehnologic 

21 77 37 54 40 
 

TOTAL PIERDERI ÎN LICEU 
TEHNOLOGIC 

22 10 28 27 36 
 

% PIERDERI ÎN LICEU 
TEHNOLOGIC 

19% 13% 16% 10% 14% 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

% Pierderi liceu tehnologic 

% Pierderi liceu tehnologic



  91 

Rezultatele procesului de evaluare 

Anexa  3a 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, 

PROFILUL* Tehnic/Industrie textilă şi pielărie 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

a IX-a 

Total şcoală 29 26 47 25 26 

masculin 22 10 12 15 12 

feminin 7 21 35 10 14 

 urban* 10 11 17 11 8 

rural* 19 20 30 14 18 

a X-a 

Total şcoală 27 30 22 50 22 

masculin 17 7 5 13 14 

feminin 10 23 17 38 8 

 urban* 12 2 5 21 3 

rural* 15 20 17 29 19 

a XI-a 

Total şcoală 43 17 20 14 30 

masculin 26 11 6 6 9 

feminin 17 6 14 8 21 

 urban* 18 12 4 4 14 

rural* 25 5 16 10 16 

a XII-a 

Total şcoală 43 38 18 19 11 

masculin 19 22 13 4 4 

feminin 24 16 5 15 7 

 urban* 24 16 11 4 3 

rural* 19 22 7 15 8 

a XIII-a 

Total şcoală 26 17    

masculin 16 11    

feminin 10 6    

 urban* 15 9    

rural* 11 8    

* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,92 0,89 0,79 0,90 0,89 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Rata de promovare industrie textilă şi pielărie 

Rata de promovabilitate
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Anexa 3b 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, 

PROFILUL* Servicii/Comerţ 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/ 

2012 

2012/20

13 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

a IX-a 

Total şcoală 27 23  24 25 

masculin 13 7  12 11 

feminin 14 16  12 14 

 urban* 15 10  14 6 

rural* 12 13  10 19 

a X-a 

Total şcoală 25 25 24  24 

masculin 12 13 7  12 

feminin 13 12 17  12 

 urban* 9 13 10  14 

rural* 16 12 14  10 

a XI-a 

Total şcoală 23 21 25 16  

masculin 6 10 14 4  

feminin 17 11 11 12  

 urban* 10 10 12 4  

rural* 13 11 13 12  

a XII-a 

Total şcoală  22 19 21 15 

masculin  6 8 12 4 

feminin  16 11 9 11 

 urban*  9 6 9 7 

rural*  13 13 12 8 

* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,92 0,97 0,98 0,89 0,91 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Rata de promovare - comerţ 

Rata de promovabilitate
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Anexa 3c 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, 

PROFILUL* Constructii, instalaţii şi lucrări publice 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/ 

2012 

2012/20

13 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

a IX-a 

Total şcoală 29 23 19 20 21 

masculin 29 22 18 20 16 

feminin 0 1 1 0 5 

 urban* 10 6 7 7 6 

rural* 19 17 12 13 15 

a X-a 

Total şcoală 21 29 26 21 14 

masculin 20 29 25 20 14 

feminin 1 0 1 1 0 

 urban* 11 7 6 8 2 

rural* 10 22 20 13 12 

a XI-a 

Total şcoală   18 15 17 

masculin   18 15 17 

feminin   0 0 0 

 urban*   4 3 7 

rural*   14 12 10 

a XII-a 

Total şcoală    18 14 

masculin    18 14 

feminin    0 0 

 urban*    2 3 

rural*    16 11 

* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,92 0,95 0,75 0,92 0,80 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Rata de promovare - construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 

Rata de promovabilitate
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Anexa 4a 
RATA DE ABANDON ŞCOLARLA LICEU, 

PROFILUL* Tehnic/Industrie textilă şi pielărie 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

a IX-a 

Total şcoală 1 0 18 4 4 

masculin 1 0 8 2 3 

feminin 0 0 10 2 5 

 urban* 0 0 10 1 3 

rural* 1 0 8 3 5 

a X-a 

Total şcoală 5 0 8 1 3 

masculin 3 0 4 0 1 

feminin 2 0 4 1 2 

 urban* 1 0 6 0 1 

rural* 4 0 2 1 2 

a XI-a 

Total şcoală 5 6 1 6 4 

masculin 3 6 1 0 0 

feminin 2 0 0 6 4 

 urban* 2 5 1 1 0 

rural* 3 1 0 5 4 

a XII-a 

Total şcoală 1 4 0 1 1 

masculin 0 4 0 1 0 

feminin 1 0 0 0 1 

 urban* 0 1 0 0 0 

rural* 1 1 0 1 1 

a XIII-a 

Total şcoală 1 5    

masculin 1 1    

feminin 0 4    

 urban* 0 0    

rural* 1 5    
* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,08 0,11 0,21 0,10 0,11 

0

0,05

0,1

0,15

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Rata de abandon şcolar - industrie textilă şi pielărie 

Rata de abandon şcolar
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Anexa 4b 
RATA DE ABANDON ŞCOLARLA LICEU, 

PROFILUL* Constructii, instalaţii şi lucrări publice 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

a IX-a 

Total şcoală 3 3 14 6 8 

masculin 3 3 12 6 7 

feminin 0 0 2 0 4 

 urban* 1 2 8 4 6 

rural* 2 1 6 2 5 

a X-a 

Total şcoală 0 0 2 0 8 

masculin 0 0 2 0 8 

feminin 0 0 0 0 0 

 urban* 0 0 2 0 6 

rural* 0 0 0 0 2 

a XI-a 

Total şcoală   1 0 0 

masculin   1 0 0 

feminin   0 0 0 

 urban*   0 0 0 

rural*   1 0 0 

a XII-a 

Total şcoală    0 2 

masculin    0 2 

feminin    0 0 

 urban*    0 0 

rural*    0 2 

* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,08 0,05 0,25 0,08 0,20 

 

0

0,05

0,1

0,15

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Rata de abandon şcolar - construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Rata de abandon şcolar
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Anexa 4c 
RATA DE ABANDON ŞCOLARLA LICEU, 

PROFILUL* Servicii/Comerţ 

Clasa Criteriul 

An şcolar 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

a IX-a 

Total şcoală 1 0  2 5 

masculin 1 0  0 0 

feminin 0 0  2 5 

 urban* 0 0  1 2 

rural* 1 0  1 3 

a X-a 

Total şcoală 1 2 0  0 

masculin 0 1 0  0 

feminin 1 1 0  0 

 urban* 0 1 0  0 

rural* 1 1 0  0 

a XI-a 

Total şcoală 4 0 0 3  

masculin 2 0 0 2  

feminin 2 0 0 1  

 urban* 1 0 0 2  

rural* 3 0 0 1  

a XII-a 

Total şcoală  1 1 3 1 

masculin  0 1 0 0 

feminin  1 0 3 1 

 urban*  1 0 3 0 

rural*  0 1 0 1 

* Se realizează tabelul pentru 

fiecare domeniu de formare 

profesională în care sunt 

şcolarizaţi elevi 

* *după mediul de rezidenţă al 

elevilor 

0,06 0,03 0,02 0,11 0,09 

 

 
 

0

0,05

0,1

0,15

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016

Rata de abandon şcolar - comerţ 

Rata de abandon şcolar
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Anexa 5. Rata abandonului şcolar 

 
 

 

Rata abandonului 
în înv. LICEAL şi 
PROFESIONAL 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Total 20 23 45 27 36 

Feminin 4 12 16 16 17 

Masculin 16 11 29 11 19 

Urban 6 11 28 11 16 

Rural 14 12 17 16 20 

 

 

 

Anexa 6. Rata de succes învăţământ tehnic 
 

Unitate 
şcolara 

An şcolar Învăţământ liceal 

total feminin masculin urban rural 

Colegiul 
Tehnic „Ion 

Borcea” 

2011/2012 1 1 0 1  

2012/2013 6 6 0 6  

2013/2014 5 4 1 5  

2014/2015 7 2 5 7  

2015/2016 1 1 0 1  
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Anexa 7. SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND RAPORTUL ELEV/PROFESOR 
 

 

 

 

 

  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Total PROF. 

(SAM +AC) 
6 156 23.03 13.30 11.73 2 48 24.00 11.52 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

LICEU: 6 201 26.58 13.30 15.11 8 269 33.63 11.52 23.35 12 326 27.16 9.41 34.64 11 273 24.81 7.82 34,11 

 

  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Elevi/ 

clasă 

Cadre 

did. 

(norme) 

Nr 

elevi/ 

cadru 

did. 

Total 

PROF. 

(SAM 

+AC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

LICEU: 11 278 25,27 7,74 35,91 12 283 23.33 9,69 29,20 10 259 25,90 8,08 37,00 10 254 25,4 8,08 31,43 
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ANEXA 8. INSERŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ - absolvenţi Colegiul 

Tehnic „Ion Borcea” 
 

Număr de 

absolvenţi pe 

anul  şcolar 

2015/ 2016 

Cuprinşi în 

învăţământul 

universitar 

Cuprinşi în 

învăţământul 

postliceal 

Angajaţi Alte situaţii 

139 71 2 25 41 

 

 
 

 
 

Cuprinşi în 
învăţământul 
universitar 

51% 

Cuprinşi în 
învăţământul 

postliceal 
1% 

Angajaţi 
18% 

Alte situaţii 
30% 

Inserţia socioprofesională an şcolar 
2015-2016  
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DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR   

Liceu Tehnologic    

PROMOŢIA 2015 – 2016 

 
Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de 

diriginţi... 

Nivelul de 
calificare  

Domeniul de 
pregătire  

Calificarea Nr.absovenţi 
(distinct pe 
fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi Propria 
afacere 
(inclusiv 
ca 
persoană 
fizică 
autorizată 
sau ca 
producăto
r agricol)  

Înregistraţi în 
şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de şomaj, 
neînregistraţi în 
evidenţele AJOFM  
(dar care nu sunt 
angajaţi, nu au 
venituri şi se află în 
căutarea unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 
 
(plecati în 
strainatat
e) 
 

Observaţii (precizări 
suplimentare cu 
privire la alte situaţii, 
etc.) 

Nivel 4 
Industrie 
textilă şi 
pielărie 

Tehnician în industria 
textilă 

11 0 5 0 3 2 1 

Rezultatele din 
ancheta realizata de 
psihologul şcolar 

Nivel 4 Comert 
Tehnician în activităţi de 

comerţ 
15 0 7 0 3 0 5 

Rezultatele din 
ancheta realizata de 
psihologul şcolar 

Nivel 4 
Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi 
instalaţii 

14 0 4 0 6 2 2 
Rezultatele din 
ancheta realizata de 
psihologul şcolar 

Tehnician în industria textilă 

Continuă studiile

Angajaţi

Propria afacere

Înregistraţi în şomaj

În situaţie de şomaj

Alte situaţii

Tehnician în activităţi de comerţ 

Continuă studiile

Angajaţi

Propria afacere

Înregistraţi în şomaj

În situaţie de şomaj

Alte situaţii

Tehnician în construcţii şi instalaţii 

Continuă studiile

Angajaţi

Propria afacere

Înregistraţi în şomaj

În situaţie de şomaj

Alte situaţii
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Anexa 9. Reţele locale active în care este implicată şcoala 
 

Şcoala 

coordonatoare(denumire)  

Şcoli cuprinse în reţea  

(denumire) 

Scopul reţelei 

 COLEGIUL TEHNIC  

,,I. BORCEA” BUHUŞI 

C.T. ,,A.SALINY” BACĂU  

Centrul de Educaţie inclusivă nr.1 

 
 

CONSULTARE PE 

PROBLEME DE 

LEGISLAŢIE ŞI 

CURRICULUM . 

 

 

Reţele create în cadrul proiectelor Phare Tvet 

 

Şcoala Phare TVET 2004-2006 coordonatoare 

 

Unitate şcolară alocată 

Colegiul Tehnic „I. Borcea”, oraş Buhuşi 

Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana”, mun. Bacău 

Şcoala Postliceală FEG, mun. Bacău 

Colegiul „Mihai Eminescu”, mun. Bacău 
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Anexa 10.Partenerii sociali în anul şcolar 2015-2016  

UNITATEA ŞCOLARA1) 

Domeniile de pregătire şi calificările din planul de şcolarizare  2015/2016 
(învăţământ de zi)2) PARTENERI SOCIALI 3) 

Stagii de practică pt. 
elevi4) 

Denumirea 
şcolii  

Localitatea Nivelul de 
calificare  

Domeniul de pregătire  
/ profilul  

Calificarea 

N
r.

 d
e 

el
ev

i î
n

sc
ri

şi
  

Denumirea organizaţiei partenere  Localitatea 

N
u

m
ăr

 t
o

ta
l d

e 
el

ev
i  

în
 

p
ra

ct
ic

ă 
la

 p
ar

te
n

er
 

D
in

 c
ar

e,
 c

u
 c

o
n

ve
n

ţi
e 

co
n

f.
 

C
o

n
ve

n
ţi

ei
-c

ad
ru

 -
 O

M
E

C
T

 

35
39

/2
01

2(
n

r.
 e

le
vi

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colegiul 
Tehnic "Ion 
Borcea" 

Buhuşi 

3 
Industrie textilă şi 
pielărie 

Tehnician designer 
vestimentar 

41 SC ESPAS SRL Buhuşi 0 0 

60 SC STOFE SA Buhuşi 0 0 

3 Comerţ 
Tehnician în activităţi de 
comerţ 

51 

S.C.”SUBLIM  COM”  S.R.L. Buhuşi 4 4 

S.C.”EFRATA” S.R.L. Buhuşi 7 7 

S.C.”VAST CONSTRUCT” S.R.L Buhuşi 4 4 

S.C.”INTERTRANSCOM” S.R.L.          Buhuşi 3 3 

S.C.„MISOF  SUN”   S.R.L. Buhuşi 2 2 

I.I.”FLENCHEA  MAGDALENA” Buhuşi 4 4 

S.C. „FLORIAN  IMPEX” S.R.L Buhuşi 6 6 

S.C. „SABIEX – COM „ S.R.L.  Buhuşi 6 6 

I.I. BĂDIŢA  ELENA Buhuşi 4 4 

S.C. „ALEX  REBECCA” S.R.L. Buhuşi 5 5 

S.C. „LABORATOR CARMANGERIE  
ADRIAN” S.R.L. 

Buhuşi 6 6 

16 Atelier şcoală Buhuşi 0 0 

3 Construcţii 
Tehnician în construcţii 
instalaţii şi lucrări publice 

87 Atelier şcoală Buhuşi 0 0 

TOTAL          255     51 51 

 

 

  

Anexa 11 
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Anexa 11. Partenerii sociali an şcolar 2016-2017 

UNITATEA SCOLARA
1)

 

Domeniile de pregătire şi calificările din planul de şcolarizare  
2016/2017 

(învăţământ de zi)
2)

 PARTENERI SOCIALI 
3)

 

Stagii de 
practică pt. 

elevi
4)

 

Denumirea şcolii  Localitatea Nivelul 
de 

calificare  

Domeniul de 
pregatire  / 

profilul  

Calificarea 

N
r.

 d
e 

el
ev

i î
n

sc
ri

şi
  

Denumirea organizaţiei partenere  Localitatea 

N
u

m
ă

r 
to

ta
l 
d

e
 e

le
v

i 
 î

n
 

p
ra

c
ti

c
ă

 l
a

 p
a

rt
e
n

e
r 

D
in

 c
a

re
, 
c

u
 c

o
n

v
e

n
ţi

e
 

c
o

n
f.

 C
o

n
v
e

n
ţi

e
i-

c
a

d
ru

 

- 
O

M
E

C
T

 3
5

3
9

/2
0
1

2
  

(n
r.

 e
le

v
i)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colegiul Tehnic "Ion 
Borcea" 

Buhusi 

4 Industrie 
textila si 
pielarie 

Tehnician designer vestimentar 26 SC STOFE SA  Buhuşi 26 26 

27 SC GELEMAX COM SRL Buhuşi 27  0 

46 Atelier şcoală Buhuşi 0 0 

4 

Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ 
52 

SC SUBLIM COM SRL Buhuşi 3 3 

SC EFRATA SRL Buhuşi 2 2 

SC VAST CONSTRUCT SRL Buhuşi 4 4 

SC INTERTRANSCOM SRL Buhuşi 3 3 

SC MISOF SUN SRL Buhusi 4 4 

SC FLORIAN IMPEX SRL Buhuşi 6 6 

II BĂDIŢA ELENA Buhuşi 5 5 

II FLENCHEA MAGDALENA Buhuşi 3 3 

II TURCEA RĂZVAN NECULAI Buhuşi 1 1 

SC ALEX REBECCA SRL Buhuşi 5 5 

SC LABORATOR 
CARMANGERIE ADRIAN SRL 

Buhuşi 8 8 

SC GLACIAL SRL Buhuşi 6 6 

II APOSTU MARIA Buhuşi 2 2 

23 Atelier şcoală Buhuşi 0 0 

4 Construcţii Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 51 

Consiliul Local Buhuşi Buhuşi 22 0 

SC ELTECHIM SRL Buhuşi 29 0 

28 Atelier şcoală Buhuşi 0 0 

TOTAL          253     156 78 



  104 

 

 

Anexa 11. Evoluţia rezultatelor la Examenul de Bacalaureat 2016 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Rata de promovare la examenul de certificare a 
competenţelor 

Rata de promovare la examenul de certificare a competenţelor

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

E
x

am
en

u
l 

d
e 

B
ac

al
au

re
at

  

Absolvenţi 141 208 94 135 106 

Promovaţi la examenul de Bacalaureat 92 101 68 122 93 

Ponderea absolvenţilor la examenul de 

Bacalaureat 
62,16% 57,71% 72,32% 79,73% 87,73% 
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Anexa 12. EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR  

(NIVEL 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Rata de promovare la examenul de certificare a 
competenţelor 

Rata de promovare la examenul de certificare a competenţelor

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
  

N
IV

E
L

 3
 

Absolvenţi 47 82 37 58 40 

Promovaţi la examenul de certificare  24 70 28 57 40 

Ponderea absolvenţilor la examenul de 

certificare 
51% 90,90% 75% 98,27% 100% 
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ANEXA 13. Total elevi liceu teoretic 

Total,  nivele de învăţământ, 
sexe,medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total liceu teoretic, din care: 
428 424 441 419 408 

- pe sexe 

masculin 168 166 159 170 166 

feminin 260 258 282 249 242 

- după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

228 220 234 226 218 

Total din alte 
localităţi 

200 204 207 193 190 

Total din urban 
0 0 0 0 0 

Total din  rural 
200 204 207 193 190 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

masculin feminin din
localitatea
unde este

situată
şcoala

Total din
alte

localităţi

Total din
rural

Total liceu
teoretic,
din care:

- pe sexe - după mediul de rezidenţă al
elevilor

Număr de elevi/Anul şcolar 2012/2013

Număr de elevi/Anul şcolar 2013/2014

Număr de elevi/Anul şcolar 2014/2015

Număr de elevi/Anul şcolar 2015/2016

Număr de elevi/Anul şcolar 2016/2017
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ANEXA 14.Total elevi liceu tehnologic 

Total,  nivele de învăţământ, 
sexe,medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2012/ 2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total liceu tehnologic, din care: 273 283 270 259 254 

- pe sexe 
masculin 153 155 151 134 147 

feminin 120 128 119 125 107 

- după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

106 109 98 91 91 

Total din alte 
localităţi 

167 174 172 168 163 

Total din urban 
     

Total din  rural 
167 174 172 168 163 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

masculin feminin din
localitatea
unde este

situată
şcoala

Total din
alte

localităţi

Total din
rural

Total liceu
tehnologic,

din care:

- pe sexe - după mediul de rezidenţă al
elevilor

Număr de elevi/Anul şcolar 2012/ 2013

Număr de elevi/Anul şcolar 2013/2014

Număr de elevi/Anul şcolar 2014/2015

Număr de elevi/Anul şcolar 2015/2016

Număr de elevi/Anul şcolar 2016/2017
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Anexa 15. Total elevi învăţământ gimnazial 

 

Total,  nivele de învăţământ, 
sexe,medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2012/ 2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total învăţământ gimnazial, din 
care: 

   
 

22 

- pe sexe 
masculin     12 

feminin     10 

- după mediul 
de rezidenţă al 

elevilor 

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

    22 

Total din alte 
localităţi 

    0 

Total din urban 
    0 

Total din  rural 
    0 
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ANEXA 16.Situaţia normelor în cadrul şcolii în ÎPT  

Anul 
şcolar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI 

(POSTULUI) 

Norme/ posturi didactice CALIFICAŢI, din care Suplinitori necalificaţi***) 

Total 
norme 

din care: 
Total 

Calificaţi 

din care: Titulari*) Suplinitori calificaţi**) 
Total 

necalificaţi 

din care: 

Urban Rural Urban Rural Total 
din care: 

Total 
din care: 

Urban Rural 
Urban Rural Urban Rural 

2011/2012 

Profesori discipline 
tehnologice 

7.25 7.25 0.00 7.25 7.25 0.00 6.90 6.90 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maiştri instructori 4.27 4.27 0.00 4.27 4.27 0.00 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2012/2013 

Profesori discipline 
tehnologice 

5.87 5.87 0.00 5.36 5.36 0.00 4.65 4.65 0.00 0.71 0.71 0.00 0.51 0.51 0.00 

Maiştri instructori 3.54 3.54 0.00 3.54 3.54 0.00 3.34 3.34 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

2013/2014 

Profesori discipline 
tehnologice 

4,50 4,50 0,0 4,50 4,50 0,00 0,00 4,21 0,00 0.21 0.21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 3,55 3,55 0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014/2015 

Profesori discipline 
tehnologice 

7,91 7,91 0,00 7,91 7,91 0,00 6,89 6,89 0,00 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 1,78 1,78 0,00 1,78 1,78 0,00 1,37 1,37 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015/2016 

Profesori discipline 
tehnologice 

6.95 6.95 0,00 6.95 6.95 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 
 

1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 0,00 0,68 0,68 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016/2017 

Profesori discipline 
tehnologice 

7,43 7,43 0,00 7,43 7,43 0,00 7,43 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anul 
şcolar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI 

(POSTULUI) 

Norme/ posturi didactice CALIFICAŢI, din care Suplinitori necalificaţi***)   % 

Total 
norme 

% 

din care: 

Calificaţi 
% 

din care: Titulari*)   % Suplinitori calificaţi**)   % 

Necalificaţi 
%              

% din 
totalul 

normelor 
din urban 

% din 
totalul 

normelor 
din rural 

Urban 
% 

Rural 
% 

% din 
totalul 

normelor 
din urban 

% din 
totalul 

normelor 
din rural 

Titulari 
% 

% din 
totalul 

normelor 
din urban 

% din 
totalul 

normelor 
din rural 

% din 
total 

norme 

% din 
totalul 

normelor 
din urban 

% din 
totalul 

normelor 
din rural 

2011/2012 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 95.17 95.17 0.00 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maiştri instructori 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2012/2013 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0,00 91,31 91,31 0,00 79.22 79.22 0.00 12.10 12.10 0.00 8.69 8.69 0.00 

Maiştri instructori 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 94.35 94.35 0.00 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 

2013/2014 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 95.02 95.02 0.00 4.98 4.98 0.00 0.00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2014/2015 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 87,00 87,00 0.00 13,00 13,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 76,00 76,00 0.00 24,00 24,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2015/2016 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maiştri instructori 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 60,00 60,00 0.00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016/2017 

Profesori discipline 
tehnologice 

100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maştri instructori 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Norme/ posturi didactice Total norme

Norme/ posturi didactice din care: Urban

Norme/ posturi didactice din care: Rural

CALIFICAŢI, din care Total Calificaţi

CALIFICAŢI, din care din care: Urban

CALIFICAŢI, din care din care: Rural

CALIFICAŢI, din care Titulari*)  Total

CALIFICAŢI, din care Titulari*)  din care:
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Anexa 17.Evoluţia populaţiei şcolare - Colegiul Tehnic "Ion Borcea" Buhuşi 
 
 

Colegiul Tehnic "Ion Borcea 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total populaţie şcolară 306 283 270 259 254 

M 122 155 151 134 147 

F  184 128 119 125 107 

urban* 306 283 270 259 254 

rural*      

 Colegiul Tehnic "Ion Borcea 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total liceal 284 283 270 259 254 

M 110 155 151 134 147 

F  174 128 119 125 107 

urban* 284 283 270 259 254 

rural*      

 Colegiul Tehnic "Ion Borcea 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total inv.profesional  22 0 0 0 0 

M 12 0 0 0 0 

F  10 0 0 0 0 

urban* 22 0 0 0 0 

rural*      
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% 

 

Colegiul Tehnic "Ion 
Borcea" 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total populaţie şcolară 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 

M 39,86 54,77 55,92 51.73 57.87 

F  60,14 43.23 44,08 48.27 42.13 

urban* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

rural* 0.0 0 0   

 Colegiul Tehnic "Ion Borcea 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total liceal 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 

M 38,73 54,77 55,92 51.73 57,70 

F  61,27 43.23 44,08 48.27 42.13 

urban* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

rural* 0,0 0 0 0 0 

 Colegiul Tehnic "Ion Borcea 
2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

total inv.profesional  100.0 0 0 0 0 

M 54,54 0 0 0 0 

F  45,46 0 0 0 0 

urban* 100.0 0 0 0 0 

rural* 0,0 0 0 0 0 
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Anexa 18.Evoluţia numărului de absolvenţi  

Specificaţie 
Număr de ABSOLVENŢI ZI 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

A. Total numar 
absolvenţi SAM                    
Din care, pe profile: 

0 0 0 0 0 

mecanică 0 0 0 0 0 

construcţii,instalaţii 
şi lucr.publice 

0 0 0 0 0 

comerţ 0 0 0 0 0 

industrie textilă şi 
pielărie 

0 0 0 0 0 

B.Total număr de 
absolvenţi ai 
anului de 
completare,  
Din care pe profile: 

0 0 0 0 0 

mecanică 0 0 0 0 0 

construcţii,instalaţii 
şi lucr.publice 

0 0 0 0 0 

comerţ 0 0 0 0 0 

industrie textilă şi 
pielărie 

0 0 0 0 0 

B.Total număr de 
absolvenţi liceu 
ruta de 
profesionalizare 
directă,  
Din care pe profile: 

21 60 37 58 40 

profilul tehnic 21 38 18 37 25 

profilul servicii  22 19 21 15 

B.Total număr de 
absolvenţi liceu 
ruta de 
profesionalizare 
progresivă,  
Din care pe profile: 

26 17 0 0 0 

profilul tehnic 26 17 0 0 0 

profilul servicii 0 0 0 0 0 
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Anexa 19. Rata netă de cuprindere 
1) Rata netă de cuprindere pe niveluri de educaţie - rate totale (ambele sexe şi medii de rezidenţă) 

RATA NETĂ DE CUPRINDERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2012/2013 2013/2014 2014 /2015 2015/2016 2016/2017 

Rata neta globală - total 3-23 ani 100 100 100 100 100 

  Înv.obligatoriu    7 - 16 ani 57,56 57.14 57,03 55.32 57.10 

  Clasele IX-X    15-16 ani 57,56 57.14 57,03 55.32 53.87 

Secundar sup. clasele XI-XII 17-18 ani 42,43 42.58 42,97 44.68 42.89 

15-18 ani 86.71 100 100 100 96.77 

 

2) Rata netă de cuprindere, pe niveluri de educaţie - detaliată pe sexe şi medii de rezidenţă 

RATA NETA DE CUPRINDERE în 
ÎNVĂŢĂMÂNT - total elevi 3 - 23 ani 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 100 100 100 100 100 

Feminin 43.54 54.59 55,92 55.32 52.56 

Masculin 56.45 45.40 44,08 44.68 47.44 

Rata netă de cuprindere în INV. 
OBLIGATORIU - elevi 7 - 16 ani 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 57.56 57.14 57,03 55.32 57.10 

Feminin 23.24 31.40 24,07 28.25 28.70 

Masculin 34.31 25.74 32,96 26.98 28.40 

Rata netă de cuprindere în CLASELE IX - 
X   elevi 15 - 16 ani 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 57.56 57.14 57,03 55.32 53.87 

Feminin 23.24 31.40 24,07 28.25 27.23 

Masculin 34.31 25.74 32,96 26.98 26.64 

Rata netă de cuprindere în INV 
SECUNDAR SUP. cl. XI - XII - elevi 17 - 
18 ani 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 42.43 42.85 42,97 44.68 42,89 

Feminin 20.29 23.19 20,00 27.07 23,86 

Masculin 22.14 19.66 22,96 17.61 19.03 

Rata netă de cuprindere în total înv. 
secundar postgimnazial - elevi 15 - 18 
ani 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 86.71 100 100 100 96.77 

Feminin 38.74 54.59 55,92 55.32 51.09 

Masculin 47.97 45.40 44,08 44.68 45,68 
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Anexa 20. Gradul de cuprindere 
1) Gradul de cuprindere pe niveluri de educaţie - rate totale (ambele sexe şi medii de rezidenţă) 

RATA NETĂ DE CUPRINDERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 3-23 ani 100 100 100 100 100 

15-18 ani 93,73 100 100 100 96.77 

19-23 ani 6,27 0 0 0 0 

 
2) Rata netă de cuprindere, pe niveluri de educaţie - detaliată pe sexe şi medii de rezidenţă 

RATA NETA DE CUPRINDERE în ÎNVĂŢĂMÂNT - 
total elevi 3 - 23 ani 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 100 100 100 100 100 

Feminin 43,54 54.59 55,92 55.32 52.56 

Masculin 56,45 45.40 44,08 44.68 47.44 

Rata netă de cuprindere în INV. OBLIGATORIU - elevi 
7 - 16 ani 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 57,56 57.14 57,03 55.32 57.10 

Feminin 23,24 31.40 24,07 28.25 28.70 

Masculin 34,31 25.74 32,96 26.98 28.40 

Rata netă de cuprindere în CLASELE IX - X   elevi 15 
- 16 ani 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 57,56 57.14 57,03 55.32 53.87 

Feminin 23,24 31.40 24,07 28.25 27.23 

Masculin 34,31 25.74 32,96 26.98 26.64 

Rata netă de cuprindere în INV SECUNDAR SUP. cl. 
XI - XII - elevi 17 - 18 ani 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 42,43 42.85 42,97 44.68 42,89 

Feminin 20,29 23.19 20,00 27.07 23,86 

Masculin 22,14 19.66 22,96 17.61 19.03 

Rata netă de cuprindere în total înv. secundar 
postgimnazial - elevi 15 - 18 ani 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Total 86,71 100 100 100 96.77 

Feminin 38,74 54.59 55,92 55.32 51.09 

Masculin 47,97 45.40 44,08 44.68 45,68 
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Anexa 21. Rata de absolvire pe niveluri 
 

Unitate şcolara An şcolar Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi de ucenici SAM An de completare 

total feminin masculin urban rural total feminin masculin urban rural total feminin masculin urban rural total feminin masculin urban rural 

Colegiul Tehnic 
„Ion Borcea” 

2011/2012 47 17 30 20 27                

2012/2013 77 38 39 36 41                

2013/2014 38 16 22 18 20                

2014/2015 58 23 35 15 43                

2015/2016 40 18 22 13 27                

 

  



  117 

Anexa 22.EVOLUŢIA ELEVILOR CUPRINŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI 

TEHNIC 
Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în sistemul ÎPT 

Specificaţie 

Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Plan Realiz Plan Realiz Plan  Realiz  Plan  Realiz  Plan  Realiz  

Total elevi 
cuprinşi în cl. a 
IX-a  

84 85 84 95 84 84 84 89 84 83 

Total elevi 
cuprinşi în  
cl. a IX-a în 
ÎPT, din care: 

84 85 84 95 84 84 84 89 84 83 

A. Elevi 
cuprinşi în cl. 
a IX-a, din 
care, pe 
domenii **** 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mecanică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

construcţii, 
instalaţii şi lucr. 
publice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

industrie textilă 
şi pielărie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

comerţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Număr 
elevi cuprinşi 
în clasa a IX-
a, liceu 
tehnologic din 
care, pe 
profile****: 

84 85 84 95 84 84 84 89 84 83 

-tehnic 56 59 56 65 56 56 56 60 56 55 

-servicii/comerţ 28 26 0 0 28 28 28 29 28 28 

-construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

28 28 28 33 28 27 28 31 28 29 

Industrie textilă 
si pielărie 

28 31 28 32 28 29 28 29 28 26 
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Evoluţia ponderii ÎPT la cl. IX, pe rute de pregătire (%) 

  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

`% ÎPT din 
total elevi - 
cl. IX, din 
care 

100.0 101 100.0 111.3 100.0 100.0 100.0 105.0 100.0 98.80 

% SAM din 
total elevi - 

cl. IX               
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Liceu 
tehn. din 

total elevi - 
cl. IX               

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% SAM din 
total ÎPT - cl. 
IX               

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

% Liceu 
tehn. din 
total ÎPT - cl. 
IX               

100.0 101 100.0 111.3 100.0 100.0 100.0 105.0 100.0 98.80 

  

75

80

85

90

95

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic 
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2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Tinta PLAI 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

A. Total elevi cl. a IX-
a  din care, % pe 
domenii****: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mecanică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5%(23-26%) 

construcţii,instalaţii şi 
lucr.publice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% (8-12%) 

comerţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8% (7-9%) 

ind. textilă şi pielărie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5% (4-5%) 

B. Total elevi cl. a IX-
a , liceu tehnologic, 
din care, % pe 
profile****: 

84 85 84 95 84 84 84 89 84 83 

 

-tehnic 66.66 69.41 100.0 113.3 66.66 66.66 66.33 71,42 66.33 66.26 64 

-servicii 33.33 30.58 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 34.52 33.33 33.74 32 
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Anexa 23.PLANUL DE ŞCOLARIZARE REALIZAT PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

TEHNOLOGIC DE ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015/2016 
 

FILIERA/PROFILUL DOMENIUL PREGATIRII DE BAZĂ 

Existent cl. a IX-a, zi 2015-
2016 

Existent cl. a IX-a, seral 
2015-2016 

Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi 

2) Filiera tehnologică, total, din 
care:   3 89 0 0 

profil tehnic, total, din care:   3 60 0 0 

  

construcţii instalaţii şi lucrări publice  1 31 0 0 

mecanică 0 0 0 0 

industrie textilă şi pielărie 1 29 0 0 

profil servicii, total, din care:   1 29 0 0 

  comerţ 1 29 0 0 

 

Anexa 24. PLANUL DE ŞCOLARIZARE REALIZAT PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

TEHNOLOGIC DE ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016/2017 
 

FILIERA/PROFILUL DOMENIUL PREGATIRII DE BAZĂ 

Existent cl. a IX-a, zi 2016-
2017 

Existent cl. a IX-a, seral 
2016-2017 

Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. Nr. elevi 

2) Filiera tehnologică, total, din 
care:   3 83 0 0 

profil tehnic, total, din care:   3 55 0 0 

  

construcţii instalaţii şi lucrări publice  1 29 0 0 

mecanică 0 0 0 0 

industrie textilă şi pielărie 1 26 0 0 

profil servicii, total, din care:   1 28 0 0 

  comerţ 1 28 0 0 
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Anexa 25. PLANUL DE ŞCOLARIZARE REALIZAT PENTRU CLASA A XII-A ŞI A XIII-A 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI , RUTA PROGRESIVĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015/2016 
 

FILIERA/PROFILUL DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ 

Existent cl. a 
XII-a, RP, 
2015/2016 

Existent cl. a XIII-
a,RP2015/2016 

Existent cl. a 
XII-a, zi,  

2015/ 2016 

Nr.cl. 
Nr. 

elevi Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. 
Nr. 

elevi 

 Filiera tehnologică, total, din care:   0 0 0 0 2 44 

profil tehnic, total, din care:         

  

industrie textilă şi pielărie 0 0 0 0 0,5 13 

comerţ 0 0 0 0 1 16 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0 0 0 0 0,5 15 

 

Anexa 26. PLANUL DE ŞCOLARIZARE REALIZAT PENTRU CLASA A XII-A ŞI A XIII-A 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI , RUTA PROGRESIVĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2016/2017 
 

FILIERA/PROFILUL DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ 

Existent cl. a 
XII-a, RP, 
2016/2017 

Existent cl. a XIII-
a,RP2016/2017 

Existent cl. a 
XII-a, zi,  

2016/ 2017 

Nr.cl. 
Nr. 

elevi Nr.cl. Nr. elevi Nr.cl. 
Nr. 

elevi 

 Filiera tehnologică, total, din care:   0 0 0 0 2 47 

profil tehnic, total, din care:         

  

industrie textilă şi pielărie 0 0 0 0 1 30 

comerţ 0 0 0 0 0 0 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0 0 0 0 1 17 
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Anexa 27. SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT   

Anul şcolar 2015/2016 

 ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

SITUAŢIA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 
               

 
 

Nr 
crt 

Denumirea unităţii 
Urban/    
rural 

 Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională 

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016- ZI 
Nr. ordinului 

ministrului de 

Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

au
to

ri
za

re
 

ac
re

d
it

ar
e 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

1 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Tehnic Industrie 
textilă şi 
pielărie 

  Tehnician 
deisgner 

vestimentar 
1 1 1 0.5 29 25 34 13  x

 

2 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Tehnic Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

  Tehnician în 
construcţii, lucrări 

şi instalaţii 
1 1 1 0.5 31 20 23 15 

OM 5915/ 
23.12.2010 

 

3 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Servicii Comerţ   Tehnician în 
activităţi de 

comerţ 
1 1 0 1 29 24 0 16 

OM 5915/ 
23.12.2010 
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Anexa 28. SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT   

Anul şcolar 2016/2017 

 ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI 

SITUAŢIA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 
               

 
 

Nr 
crt 

Denumirea unităţii 
Urban/    
rural 

 Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională 

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017- ZI 
Nr. ordinului 

ministrului de 

Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI 

au
to

ri
za

re
 

ac
re

d
it

ar
e 

Nr de clase Nr de elevi 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

a  
IX-a 

a  
X-a 

a  
XI-a 

a  
XII-a 

1 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Tehnic Industrie 
textilă şi 
pielărie 

  Tehnician 
deisgner 

vestimentar 
1 1 0.5 1 26 27 17 30  x

 

2 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Tehnic Construcţii, 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

  Tehnician în 
construcţii, lucrări 

şi instalaţii 
1 1 0.5 1 29 29 11 17 

OM 5915/ 
23.12.2010 

 

3 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" 
Buhuşi 

u Servicii Comerţ   Tehnician în 
activităţi de 

comerţ 
1 1 1 0 28 25 23 0 

OM 5915/ 
23.12.2010 
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ANEXA 29. CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE ÎN ŞCOLILE ÎPT, anul şcolar 2016-2017 
A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

 

Unitatea şcolară 
1)

 

Localitatea Mediul de rezidenţă  

 

 

(Urban / Rural) 

Autorizaţie 

sanitară de 

funcţionare 

2008/2009 
2)

 

 

 

(DA/NU) 

Dacă s-a 

realizat 

evaluarea 

riscului la locul 

de muncă în 

şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru 

accesul persoanelor cu 

dizabilităţi  

Observaţii 

Rampe de 

acces 

 

(DA/NU) 

Grupuri 

sanitare 

adaptate 

(DA/NU) 

Colegiul Tehnic 

„Ion Borcea”  

Buhuşi Urban 
DA DA DA DA  

 

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

Unitatea şcolară 

1) 
Localitatea Domeniul de formare profesională/profilul 2) 

Dotare 

minimă 

necesară în 

raport cu 

cerinţele 

standarului de 

pregătire 

profesională 

3) 

DA / NU 

Ateliere şi 

laboratoare 

la nivelul 

standardelor 

moderne de 

pregătire 4) 

 

DA / NU 

Observaţii 5) 

Colegiul Tehnic 

„Ion Borcea” 
Buhuşi 

Servicii/Comerţ DA DA  

Tehnic DA DA PHARE 2004/2006 

Industrie textilă şi pielărie DA DA PHARE 2004/2006 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice DA DA PHARE 2004/2006 
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Anexa 30.Participarea la programe de învăţare de-a lungul vieţii 

 
Proiect Ţări partenere  An desfăşurare 

Comenius 

CRITICart 

 

Austria 

august 2013 – iunie 2015 

Spania 

Germania 

Italia 

Turcia 

Grecia 

 

 

Şcoli partenere în proiectul Comenius CRITICart: 

 Sonderpädagogisches Zentrum, Wien, Austria – project coordinator 

 Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, Valencia, Spain  

 Amplonius-Gymnasium, Rheinberg, Germany 

 I.I.S. Liceo Artistico "F. Arcangeli" - Istituto D'arte, Bologna, Italy  

 Luleburgaz Ataturk Anadolu Lisesi, Kirklareli, Turkey 

 Colegiul Tehnic "Ion Borcea" Buhuşi, Buhuşi, România  

 1st Vocational School Of Aghioi Anargiroi, Aghioi Anargiroi, Greece 
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ABREVIERI 

 

AJOFM – Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

CDI – Centrul de Documentare şi Informare 

CNFPA – Centrul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 

CNDIPT – Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 

EQF – The  European Qualifications Framework  

ETF – Fundaţia Europeană pentru Formarea Profesională (European Training Foundation) 

ISJ Bacau – Inspectoratul Şcolar al Judetului Bacău  

IPT – Învăţământ profesional şi tehnic 

MENCS – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

PLAI – Planul Local de Actiune pentru Învăţământ 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PNR – Planul Naţional de Reformă 

PAS – Planulde Acţiune al Şcolii 

PIB – Produs Intern Brut 

UE – Uniunea Europeană 

 

 

 


