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CONTEXTUL LOCAL

1.1. MISIUNEA  ŞCOLII
Asigurarea calităţii educaţiei la Colegiul Economic al Banatului Montan, prin adaptarea

ofertei educaţionale la interesele elevilor, nevoile comunităţii, la resursele umane, materiale şi
financiare identificate, pentru o mai bună inserție a elevilor pe piața muncii la nivel național și
european.

Ca unic colegiu economic din judeţ, şcoala nostră oferă  tinerilor  şanse egale de instrucţie şi
educaţie,  asigurându-le formarea  în meserii atractive pe piaţa muncii, la  nivelul  standardelor
Uniunii Europene şi în acord cu cererea de forţă de muncă pe plan local, regional şi european.

Elevii sunt educaţi în spiritul vocaţiei de cetăţeni europeni deschişi dialogului şi toleranţei,
responsabili de propria formare, capabili să facă faţă schimbărilor din carieră, prin învăţare pe tot
parcursul vieţii.

VIZIUNEA ŞCOLII: Cetăţenia activă europeană este idealul la care aspirăm, care
ne responsabilizează, conducându-ne spre performanţă.

COLEGIUL  ECONOMIC al BANATULUI MONTAN constituie o punte de legătură între
cetăţeni europeni, „o cheie” care va deschide „porţile” dialogului, unde spiritul de echipă,
onestitatea şi performanţa vor clădi societatea viitorului şi vor asigura integrarea economică,
socială şi culturală.

Odată definite viziunea şi misiunea, este foarte important să se realizeze asimilarea acestora
de către profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali, în scopul coagulării unei identităţi specifice
şcolii.

Deviza şcolii este:

Colegiul Economic al Banatului Montan – Cea mai bună alegere pentru viitorul tău!
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SCURT ISTORIC AL ŞCOLII

În anul 1971 se înfiinţa, la Reşiţa, Grupul Şcolar Comercial, prin  Ordin de Ministru  al
Învăţământului nr. 395/P. Denumirea a fost păstrată numai un an, astfel încât, în 1972 numele şcolii
a devenit Grupul Şcolar Economic Reşiţa.

Datorită diversificării calificărilor oferite, în 1974, şcoala devine Liceul Economic de
Contabilitate şi Comerţ Reşiţa, iar când, în 1977 în sfera serviciilor a apărut o nouă calificare -
drept administrativ, numele său a devenit Liceul Economic şi de Drept Administrativ Reşiţa –
cunoscut la nivelul județului sub sigla L.E.D.A.

Anul revoluţiei a adus şi schimbarea numelui şcolii, datorată încadrării liceelor economice în
filiera tehnologică, ce oferă meserii în profilul  serviciilor. Astfel, timp de 12 ani, şcoala s-a numit
Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Reşiţa pentru ca, în anul 2002, să se
schimbe  în Grup  Şcolar Economic Administrativ Reşiţa.

Ţinând seama de rezultatele şcolii, de proiectele dezvoltate, de calitatea resurselor umane,  şi
nu în ultimul rând, de imaginea şcolii în comunitate, prin OMEdC nr. 3882/2006, şcoala obţine
numele de Colegiul Economic al Banatului Montan, începând cu 1 sept 2006.
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1.2. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII

Colegiul Economic al Banatului Montan  şcolarizează elevii în două profiluri, consacrate pe
harta școlară a județului:

 SERVICII
 RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI.

În cadrul profilulului SERVICII principalele domenii de pregătire sunt:
- Economic/Comerţ (calificări: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în

administraţie,  Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în activităţi de comerţ, Comerciant -
vânzător);

- Turism şi alimentaţie (calificări: Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie,
Organizator banqueting, Tehnician în gastronomie, Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi
alimentaţie, Lucrător hotelier, Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, Bucătar, Cofetar
patiser);

În cadrul profilulului RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ne-am concentrat pe
calificările specifice domeniului Industrie alimentară, respectiv:

- Tehnician analize produse alimentare;
- Tehnician în industria alimentară;
- Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase;
- Brutar – patiser  preparator produse făinoase;
- Preparator produse din  carne şi peşte.

Pentru anul şcolar 2016 – 2017 Colegiul Economic al Banatului Montan  Reşiţa oferă servicii
educaţionale diversificate, pentru 610 elevi, şcolarizaţi pe mai multe forme şi nivele de învăţământ,
respectiv:
 14 clase / 349 elevi: Liceu tehnologic – ruta directă, Zi (Nivel 4);
 3 clase / 50 elevi:  Liceu tehnologic – ruta directă, Seral (Nivel 4);
 5 clase / 126 elevi: Învăţământ profesional cu frecvenţă – Zi (Nivel 3);
 3 clase / 85 elevi: Învăţământ postliceal cu finanţare de la buget, ZI (Nivel 5)
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Comparativ față de anul școlar trecut:

Forma de
învățământ

2015 - 2016 2016 – 2017
Nr. elevi Pondere (%) Nr. elevi Pondere (%)

Liceu zi 350 59,52 349 57,21
Școală
profesională 90 15,31 126 20,66
Liceu seral 98 16,67 50 8,20
Învățământ
postliceal 50 8,50 85 13,93
Total 588 100 610 100

Există o creștere numerică a efectivelor de elevi dar și o redistribuire pe forme și nivele de
învățământ:

 A crescut numărul elevilor la școala profesională cu 36 (pondere 5,35%) și au apărut calificări
noi, cerute de agenții economici, parteneri ai școlii;

 A crescut numărul elevilor la învățământul postliceal cu 35 elevi (pondere 5,43%)
 A scăzut numărul elevilor la învățământul liceal zi cu 1(pondere 2,31%) și la seral cu 48 elevi

(pondere 8,47%).

Analizând Domeniile pregătirii de bază/domeniile de calificare/calificările profesionale, incluse
în oferta școlară la clasa a-IX-a, în anul 2016-2017 raportat la anul 2015-2016, se constată o
diversificare a domeniilor în care școala oferă formarea :
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Forma de
învățământ

2015 - 2016 2016 - 2017
Domeniu de bază/Calificare

profesională Nr elevi Domeniu de bază/Calificare
profesională

Nr
elevi

Liceu zi
Economic 56 Economic 28

Turism și alimentație 28 Turism și alimentație 28
Industrie alimentară - Industrie alimentară 28

Învățământ
profesional
de 3 ani

Turism și alimentație/
Alimentație/Bucătar 14

Turism și alimentație/
Alimentație/Ospătar (chelner),

vânzător în unități de alimentație
14

Turism și alimentație/ Lucrător
hotelier 

Turism și alimentație/ Lucrător
hotelier 14

Comerț/Comerciant vânzător 14 Comerț/Comerciant vânzător 14
Industrie alimentară/ Brutar-
patiser- preparator produse

făinoase
16 Industrie alimentară / Preparator

produse carne și pește 14

Învățământ
postliceal

Asistent de gestiune în unităţi
de cazare şi alimentaţie 28 Asistent de gestiune în unităţi de

cazare şi alimentaţie 56

Factorii care au influențat evoluția cifrei de școlarizare:
 La clasa a-IX-a - școală profesională: oferta a cuprins 4 calificări [Ospătar (chelner) vânzător

în unităţi de alimentaţie, Lucrător hotelier, Comerciant – vânzător și Preparator produse din carne și
pește], propuse la solicitarea agenților  economici, parteneri ai școlii, fiind cerute de piața muncii.
Absolvenții claselor a VIII-a au manifestat interes astfel că, fiind mai multe solicitări decât locurile
disponibile,  pentru selecție s-a organizat o probă scrisă de admitere din disciplina matematică.

 La clasa a-IX-a, liceu – zi, au fost aprobate doar 3 clase (nerespectându- se, la nivel de județ,
raportul între IPT și Învățământul Teoretic/Vocațional de 60% : 40%). Ocuparea locurilor a fost
realizată în urma primei repartizări computerizate, ceea ce demonstrează că cererea absolvenților,
pentru calificările oferite de școală, este mare.

 La învățământul postliceal, anul I, se observă o creștere a numărului de cereri pentru
această formă de calificare, datorită faptului că este nevoie de personal mediu calificat în unitățile
turistice din  zonă (turismul fiind în creștere).

Abandonul școlar se înregistrează la nivelul învățământului obligatoriu, în special, pentru elevii
proveniți din familii din mediul rural sau cu risc de abandon (situație materială precară, familii
monoparentale, părinți plecați la lucru în străinătate).

Şcoala funcţionează în cartierul Govândari din Reşiţa (Aleea Dacia nr.1), într-o clădire
modernă, reabilitată prin Programul Operațional Regional 2007 – 2014.
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1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR TRECUT (2015 – 2016)

În anul şcolar 2015 – 2016 elevii şcolii au manifestat interes atât pentru pregătirea în
specialitate cât şi pentru disciplinele de cultură generală dar şi pentru educaţia lor ca viitori cetăţeni
cu simţ civic, responsabili pentru propria dezvoltare profesională şi umană. Ajutaţi de un colectiv
valoros de profesori, efortul comun s-a concretizat în  obţinerea unor  rezultate bune si foarte bune, la
olimpiadele, concursurile şcolare şi concursurile profesionale.

1.3.1. CONCURSURI ȘCOLARE:

Nr.
crt. Concursul Nivel Numele

elevului
Premiul
obținut

Profesorul
coordonator

1. ,,Memoria
Holocaustului" județean Borchescu

Ancuța I Cornici
Marius

2. ,,Memoria
Holocaustului" județean Oșvar Antonia II Cornici

Marius

3.

,,Sesiunea referate și
comunicări științifice
ale elevilor"- Istorie
universală

județean Borchescu
Ancuța I

Cornici

Marius

4.

,,Sesiunea referate și
comunicări științifice
ale elevilor"- Istoria
României

județean Truțan
Andreea II

Cornici

Marius

5.
Campionatul
județean de cros
licee

județean
echipa de

băieți
VI

Dudu

Gheorghe

6.
Campionatul
municipal de
minifotbal

municipal echipa băieți VI
Dudu

Gheorghe

7. “Sanitarii priceputi” județean Echipa școlii III Fetke Radu

1.3.2. Olimpiada TEHNOLOGII ȘI APLICAȚII (comparativ)

PARTICIPĂRI PREMII
JUDEȚ NAȚIONAL JUDEȚ NAȚIONAL

2014 - 2015 15 5 5 -
2015 - 2016 18 7 7 -
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1.3.3. EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR:

A. BACALAUREAT:
 14,59% în iulie 2012;

 29,80% în iulie 2013;

 38,32% în iulie 2014;

 44,87% în iulie 2015

 65,38% în iulie 2016.

Datorită preocupărilor constante de obținere a performanței în învățare, în ultimii ani se înregistrează o

tendință continuă de creștere a procentului de promovabilitate la bacalaureat, care a devenit relevantă în ultimul an,

creșterea înregistrată fiind de 20,51%.
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B. EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE (comparativ):

1.3.4. ABANDONUL ȘCOLAR ( CLASELE IX – X)- se situează sub nivelul regiunii V Vest

An școlar Efective elevi
început an

Efective elevi
final an Pierderi

2013 - 2014 187 171 8,55%
2014 - 2015 194 179 7,73%
2015 - 2016 192 184 4,16%

1.3.5. PROMOVABILITATE:

Forma de
învățământ

Liceu –zi
Început an Sfârșit an Procent de

promovabilitate

2013 - 2014 425 335 78,82%
2014 - 2015 399 361 90,47%
2015 - 2016 350 330 94,28%
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Forma de învățământ
Liceu -seral Început an Sfârșit an Procent de

promovabilitate
2013 - 2014 87 49 56,32%
2014 - 2015 88 46 52,27%
2015 - 2016 98 48 48,97%

Forma de învățământ
Școală profesională Început an Sfârșit an Procent de

promovabilitate
2013 - 2014 74 62 83,78%
2014 - 2015 74 71 95,94%
2015 - 2016 90 86 95,55%

La învățământul liceal de zi se observă o creștere a promovabilității, care este în concordanță și cu rezultatele

înregistrate la examenul național de bacalaureat. În schimb, la învățământul liceal seral , a avut loc o scădere a
promovabilității, care coincide și cu pierderile înregistrate pe parcursul traseului școlar, datorită înregistrării unui număr
mare de absențe ca urmare a angajării în domeniul serviciilor, care își derulează activitatea în cel puțin 2 schimburi.

1.3.6. SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR:

 Absolvenți cu Bacalaureat

An școlar Nr. elevi promovați Situația după
absolvire Procent

2014 - 2015 50
25 – studenți
20 – angajați

5- plecați din țară

50%
40%
10%

2015 - 2016 43 20- studenți
23 – angajați

46,51%
53,48%

 Absolvenți fără Bacalaureat

An școlar Nr. elevi Situația după absolvire Procent

2014 - 2015 87
35 - Școală postliceală

37 – angajați
11 - șomeri

4 - plecați din țară

40,22%
42,52%
12,64%
4,59%

2015 - 2016 49
25 - Școală postliceală

15 – angajați
5 - șomeri

4 – plecați din țară

51,02%
30,61%
10,20%
8,16%
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1.4. OBIECTIVE ŞI ŢINTE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL

Adaptarea ofertei ÎPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi analizelor
referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul ÎPT.
Analiza SWOT  stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor din planul de
acţiune. În acest plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general :

Corelarea ofertei de formare iniţială din învăţământul profesional şi tehnic (TVET), cu cererea
pieţei muncii, prin dimensionarea corectă a ofertei, în vederea asigurării pentru economia
regională/europeană, a unor absolvenţi care să aibă competenţele cerute de piaţa muncii, inclusiv
competenţe transferabile care să-i facă flexibili şi mobili, cu şanse crescute de ocupabilitate, în
contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite următoarele obiective specifice:
o Optimizarea procesului de implementare a documentelor PRAI / PLAI;
o Optimizarea cantitativă şi calitativă a ofertei educaţionale;
o Dezvoltarea resurselor umane  din TVET, prin cuprinderea în sistemul de formare

continuă;
o Dezvoltarea infrastructurii  TVET;
o Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră, tuturor elevilor din TVET.
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2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN SI INTERN

2.1. POPULAŢIA
Populaţia reprezintă un element esenţial de care depind toate procesele      socio– economice

dintr-un anumit spaţiu social. Conform analizelor PRAI şi PLAI se constată următoarele:
a) Evoluţia populaţiei proiectate ne relevă faptul că în Regiunea  Vest şi în judeţul Caraş-

Severin avem de-a face cu o scădere constantă de populaţie care s-a manifestat începând cu
anul 1992 (Tabelul 1).

Populaţia judeţului Caraş-Severin a scăzut de la 376.347 locuitori în anul 1992, la
332.300 locuitori, în anul 2005, adică cu 44.047 locuitori (- 11,70 %), iar la recensământul din
2011 s-au înregistrat 274.277 persoane. Se observă faptul că populaţia stabilă este sub valoarea
din proiecţia INS, care estima pentru anul 2015 o populaţie de 320 000 locuitori şi chiar sub valoarea
estimată pentru anul 2025            (300 100 locuitori).

Tendinţa se menţine până în anul 2025, pe fondul declinului economic, sporului natural
negativ şi a soldului negativ al migraţiei din ultimii ani. Principalii indicatori demografici ai judeţului
Caraş-Severin sunt puternic influenţaţi de faptul că în general, predomină modelul familial cu 1-2
copii.

Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale are următoarele trăsături specifice
PLAI:

Tabelul 1. Evoluţia populaţiei proiectate a Regiunii Vest pe grupe mari de vârstă

(Locuitori)
An

Judeţe
2003 2005 2010 2011* 2015 2020 2025

Caraş-Severin 333900 332300 327100 274277 320000 310900 300100
Total

Regiunea
Vest

1946700 1936700 1904200 1861900 1809100 1746000

Total
România 21733 600 21614700 21226300 20696600 20026400 19243400

* valori provizorii inregistrate la recensamantul din 2011 Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil
teritorial până în anul 2025, p.21.

b) În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, judeţul Caraş-Severin are cea mai mică
densitate din regiune (38,4  loc / km2 _ anul 2007), situându-se pe penultimul loc la nivel naţional.

În ceea ce priveşte structura pe grupe mari de vârste a populaţiei judeţului Caraş-Severin,
din analiza prezentată în PRAI şi PLAI, observăm că la nivelul anului 2010 ea se caracterizează prin
următoarele trăsături specifice:

 populaţia cuprinsă de până la 14 ani reprezintă 14,30 % din populaţia judeţului;



Page 14 of 52

 populaţia cuprinsă între 15-59 de ani, considerată şi populaţia activă şi aptă de muncă,
reprezintă 64,55 % din totalul populaţiei;

 populaţia de peste 60 de ani reprezintă 21,15 %;
Se observă o creştere constantă a numărului de persoane de peste 60 de ani, simultan cu

scăderea continuă a populaţiei judeţului, ceea ce se traduce într-o creştere semnificativă a
procentului populaţiei inactive.

Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire
demografică, datorat în principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută şi relativă a
populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste). Piramida
vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor evidenţiind disproporţiile într-o populaţie, pe vârste
şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza piramidei vârstelor.
Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieţii economice şi sociale s-au
resimţit după anul 2006, când în populaţia în vârstă aptă de muncă au intrat generaţiile, reduse
numeric, născute după 1990.

Rata de substituţie (Tabelul 2), calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta
cuprinsă între 15-24 ani (posibili intraţi pe piaţa muncii) la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între
55-64 ani care este posibil să părăsească piaţa muncii, este supraunitară, fiind egală cu 1,43 la
nivelul Regiunii V Vest, respectiv 1,41 pentru Caraş-Severin, dar fiind inferioară valorii la nivel
naţional, care este de 1,57.

Tabelul 2. Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular)

(Nr. elevi)

Judeţul Caraş-Severin 2004 /
2005

2005 /
2006

2006 /
2007

2007 /
2008

2008 /
2009

2009 /
2010

2010 /
2011

Total 59998 58536 57321 56539 55402 54334 52949
Preşcolar 9858 9747 9603 9557 9599 9687 9545
Primar şi gimnazial
 Total 30388 28920 27512 26258 25737 25432 24810
Primar (cl.I-IV) 14517 14152 13639 12633 12449 12329 12132
Gimnazial (cl.V-VIII) 15871 14768 13873 13625 13288 13103 12678
Învăţământul special (cl.I-VIII)
Liceal 10491 10796 11818 12746 12640 13350 13894
Profesional şi de ucenici 4835 4666 4224 3488 3163 1970 1031
Postliceal şi de maiştri 421 322 225 295 418 480 592
Superior 4005 4085 3939 4195 3845 3415 3077

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Rezultă o tendinţă generală de scădere a populaţiei şcolare (0 – 14 ani) în următorii 6 ani şi în consecinţă
sistemul de învăţământ din judeţul Caraş-Severin (tabelul 3),  va trebuie să facă faţă unei descreşteri rapide a
numărului de elevi (32,55 %).
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Tabelul 3. Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2003 - 2020

(Nr.elevi)
Judeţ Grupe de vârsta 2003 2005 2010 2015 2025

Caraş-Severin

3-6 ani 12200 12300 12200 11900 10800
7-14 ani 32300 29100 25200 25000 24200

15-24 ani 50000 50200 45500 36300 32500
Total 94500 91600 82900 73200 67500

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pag.34 - 37

Este un judeţ cu peste 30 de etnii ( germani, maghiari, sârbi, croaţi etc.) Diversitatea etnică, ce
rămâne o caracteristică puternică a judeţului nostru, a intrat de zece ani într-un proces de scădere,
proces la care au contribuit şi următorii factori:

- creşterea procentajului de cetăţeni români de naţionalitate români;
- diminuarea netă a comunităţilor de maghiari şi germani, care, deşi au locuit în România timp

de câteva generaţii, au plecat  definitiv în ţările lor de origine.
Scăderea natalităţii în ţara noastră, fenomen care se înscrie în  tendinţa generală din cadrul perioadei
de „tranziţie demografica”  are unele particularităţi:

- principalii factori care au determinat scăderea natalităţii sunt de natura economică si socială;
- o transformare semnificativa a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales

contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp, prelungirea
perioadei de instruire;

- pentru multe cupluri problema asigurării veniturilor corespunzătoare, situaţia de pe piaţa
muncii, problema procurării unei locuinţe,  pot fi obstacole serioase în întemeierea unei familii.

Principalele concluzii desprinse din acest studiu sunt că în judeţ se poate preconiza o scădere
semnificativă a populaţiei şcolare, scădere care va fi transferată peste câţiva ani şi în rândul forţei de
muncă.

Nu numai că este nevoie de mai multă forţă de muncă calificată şi de niveluri mai înalte de
calificare pentru a putea reduce decalajul faţă de ţările comparabile din Europa. România trebuie, în
acelaşi timp, să facă astfel încât un procent mai mare de elevi să obţină calificări mai înalte, pentru a
compensa scăderea numărului de absolvenţi. Aceasta reprezintă o provocare majoră pentru sistemul
românesc de învăţământ.

2.2. FORŢA DE MUNCĂ
Regiunea Vest este regiunea cu cea mai scăzuta rată a natalităţii (9,3‰) din ţară, cu excepţia

municipiului Bucureşti. Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a judeţului
sunt:

- scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive;
- creşterea numărului de întreprinzători particulari în paralel cu scăderea salariaţilor;
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- scăderea numărului de salariaţi din sectorul de stat în paralel cu creşterea numărului acestora
în sectorul privat;

- dinamismul din sectorul servicii a permis absorbţia unei părţi crescânde a populaţiei active şi
implicit solicitarea către şcoala noastră a acelor specializări care să pregătească  forţa de muncă
pentru domeniul Servicii;

- proporţia femeilor este majoritară în rândul salariaţilor din sectoarele bugetare (învăţământ,
sănătate si asistență socială), din comerţ, hoteluri şi restaurante, din industria uşoara şi alimentară;

- emigrarea populaţiei din regiune (în special a celei cu studii superioare) spre ţările membre ale
Uniunii Europene, dar şi spre SUA şi Canada, cunoaşte o creştere continuă începând cu anul 1990.

În anul 2010 în regiunea Vest, cea mai mare pondere de salariaţi se regăsesc în industrie 37,8
%, (reprezentativă a fost industria prelucrătoare cu 31,5%), urmată de Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 16%, Construcţii, învăţământ şi sănătate și
asistenţă socială cu aceleaşi ponderi cuprinse între 6,6 si 7,7%, cel mai slab reprezentat este
domeniul tranzacţii imobiliare 0,6%, Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0,9% și alte
activități de servicii cu 0,8%.

La nivel judeţean ponderea cea mai ridicată a populației ocupate civile o au serviciile cu
35,8%, urmate de agricultură cu 36,2%, industrie cu 21,9% și industria prelucrătoare cu 18,8%.

Comerțul este domeniul care înregistrează un număr semnificativ de locuri de muncă vacante,
dar şi de şomeri la nivel judetean, şi cu o balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă cu excepţia anilor
2003 - 153 locuri/393 şomeri (16 absolvenţi), şi 2009 - 290 locuri/547 şomeri (28 absolvenţi). Evoluţia
numărului de şomeri în această perioadă a fluctuat în limite restrânse, în timp ce numărul locurilor de
muncă a înregistrat diferenţe mult mai mari, respectiv 448 şomeri şi 1216 locuri în 2005 faţă de 469
şomeri şi 770 locuri în 2007.

Turismul în Caraş-Severin, în luna februarie 2015, a fost în creştere. Sosirile în structurile de
primire turistică au crescut faţă de februarie 2010, cu 19,6 la sută. În Caraş-Severin, au sosit puţin
peste 8 mii de persoane, mai mult de jumătate fiind înregistrate la hoteluri. În ceea ce priveşte
înnoptările, şi aici au fost creşteri, cu 13,8 procente, cei mai mulţi turişti – 53,5 la sută – preferând tot
hotelurile. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în februarie 2015, în Caraş-Severin, a fost de
14,6 procente, faţă de 13,5 la sută în februarie 2010.

Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant sub rata naţională.  Rata
şomajului în Regiunea Vest s-a dublat in anul 2009, la 7,3% de la 3,7 % in anul 2008, iar in 2010 a
scazut cu 1,5 p.p.(5,8%) faţă de anul precedent. Analizând evoluţia 2008-2011 în judeţul Caras
Severin se poate observa o creştere de la 6,9 % în 2008 la 10,8% în anul 2009, urmată de o
diminuare în anul 2010 pana la 9%. și 5,38% în anul 2015.

În judeţul Caraş-Severin, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ, industria
prelucrătoare, tranzacţii imobiliare, transport, construcţii, hoteluri şi restaurante. Cifra de afaceri
totală în judeţul Caraş-Severin este realizată preponderent de IMM-uri, în special în industria
prelucrătoare şi comerţ.
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În ceea ce priveşte totalul populaţiei ocupate din Judeţul Caraş-Severin se constantă o
tendinţă de scădere.

Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a judeţului Caraş-
Severin sunt:
 creşterea numărului de întreprinzători particulari, în paralel cu scăderea salariaţilor;
 scăderea numărului de salariaţi din sectorul de stat, în paralel cu creşterea numărului acestora în

sectorul privat;
 creşteri ale numărului de salariaţi au avut loc în următoarele domenii: construcţii, comerţ, turism şi

alimentaţie;
 amplitudinea fluctuaţiilor intervenite în structura populaţiei ocupate, pe sectoare ale economiei

naţionale, dovedesc rapiditatea cu care s-au operat mutaţiile, cel puţin din punct de vedere
macroeconomic:

o rigoarea cu care s-a operat restructurarea în sectorul industriei grele a antrenat o scădere
semnificativă a populaţiei, cu aproape 50%;

o dinamismul de care a început să dea dovadă sectorul de servicii a permis absorbţia unei
părţi crescânde a populaţiei active;

o problematica promovării egalităţii şanselor în viaţa socială pentru ambele sexe, constituie o
cerinţă esenţială pentru societatea românească

o judeţ de frontieră - „zonă de trecere, zonă de contacte”;
o populaţia este atrasă de locurile de muncă din judeţul Timiş şi ţările vecine;
o judeţul trece printr-o criză economică şi socială acută;
o scăderea numărului de persoane active, în favoarea celor inactive;
o declinul siderurgiei şi a mineritului;
o rata şomajului este mai scăzută decât cea naţională şi regională;
o creşterea ponderată a persoanelor angajate, de sex feminin, ca urmare a dezvoltării

întreprinderilor din industria textilă şi a pielăriei;
o tradiţie în dezvoltarea industrială siderurgică şi mecanică: turbine hidraulice, macarale,

motoare navale, motoare pentru locomotive Diesel, boghiuri pentru locomotive,
echipamente hidraulice, şine de cale ferată etc.

o resursele naturale (zăcăminte de cărbuni şi minereuri de fier) au contribuit la
industrializarea preponderentă în sectoarele tradiţionale – minerit şi siderurgie;

o îmbătrânirea populaţiei judeţului cu 28%, raportat la segmentul de vârstă 60-64 ani;
o reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei

vârstnice (de 60 de ani şi peste);
o rata de substituţiei este supraunitară (1,41);
o ponderea populaţiei tinere ( 0-14 ani ) este mai scăzută faţă de nivelul regional şi naţional,

iar populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) este mai numeroasă;
o libera circulaţie a persoanelor (intrajudeţean, interjudeţean, infraregional);
o emigrarea populaţiei, în căutarea unui loc de muncă, spre ţările UE;
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o zonele de restructurare şi oportunităţile de afaceri în zonele defavorizate;
o scăderea numărului de persoane active în favoarea celor inactive, în special în cazul

persoanelor de sex feminin;
o ponderea scăzută a populaţiei active în rândul grupei de vârstă 15 – 24 ani;
o rata şomajului mai ridicată în rândul tinerilor (în special, grupa de vârstă 25-34 ani);
o balanţa cerere-ofertă prezintă cele mai mari valori negative în cazul domeniului agricultură,

vânătoare şi silvicultură;
o proporţia foarte scăzută a femeilor la cursuri de calificare, efectuate de furnizori de formare

profesională autorizaţi.

2.3.  INFLUENŢE ASUPRA PERSPECTIVELOR ŞCOLII

o în viitor reţeaua şcolară va trebui să fie restructurată, deoarece populaţia este în scădere (cu
35,45 % raportat la segmentul de vârsta 15-19 ani;
o ordinea priorităţilor domeniilor de calificare se va modifica, ca urmare a dezvoltării socio-
economice a judeţului;
o retehnologizarea din industrie va avea următoarele influenţe:

 dotarea corespunzătoare a laboratoarelor şi atelierelor;
 mobilitatea personalului didactic în plan local / judeţean;
 corelarea calificărilor cu transferul de tehnologie.

o scăderea populaţiei duce la afectarea resurselor umane, existând un exces la anumite specializări
ale personalului didactic (mecanică, electromecanică) şi un deficit în alte domenii prioritare de
pregătire (comerţ, industrie alimentară, textile-pielărie, construcţii, materiale de construcţii, estetica şi
igiena corpului omenesc);
o reconversia personalului  didactic prin intermediul universităţilor şi şcolilor postliceale cu finanţare
de la bugetul de stat (Colegiul Economic al Banatului Montan - pentru domeniul Turism şi
alimentaţie, Colegiul Tehnic Cărăşan – pentru domeniul Construcţii, Grupul Şcolar Forestier
Caransebeş – pentru domeniul Prelucrarea lemnului şi Silvicultură şi Colegiul Naţional „Traian
Lalescu” Reşiţa – pentru domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică);
o formarea continuă a managerilor şcolari;
o formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar;
o consilierea şi orientarea privind cariera vor avea o altă perspectivă;
o adaptarea de curriculă în funcţie de cerere şi ofertă (CDL şi CDS);
o asigurarea egalităţii şanselor de calificare;
o mobilitate teritorială şi profesională deosebită a populaţiei tinere şi o prelungire a perioadei de
instruire
o efectele demografice şi economice se vor vedea în timp şi vor atrage după sine schimbări la
nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de
muncă);
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o efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieţii economice şi sociale
sunt resimţite în prezent, când în populaţia de vârstă aptă de muncă au intrat deja generaţiile, reduse
numeric, născute după 1990.

Totodată se pot identifica principalele caracteristici ale deficitului de ocupare a forţei de muncă în
judeţ. Acestea sunt:

 capcana serviciilor – judeţul are încă un nivel scăzut al angajării în sectorul serviciilor;
 capcana generată de gen – populaţia feminină ocupată este încă scăzută;
 capcana abilităţilor – abilităţile cerute în judeţ nu corespund suportului tehnic existent;
 şomajul structural pe termen lung – aproape jumătate din cei aflaţi în afara muncii sunt în

şomaj de mai mult de un an de zile;
 dezechilibrul pieţelor zonale – şomajul este concentrat în regiunile mai puţin dezvoltate, regiuni

periferice şi zone de declin industrial (Anina, Bocşa, Oraviţa).
Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării unor

competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale pentru a crea
condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a mobilităţii forţei de muncă.

2.4. OFERTA ŞCOLII  SAU CAPACITATEA DE A OFERI CALIFICAREA
2.4.1. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
Activitatea de predare-învăţare din şcoală se desfăşoară  pe baza Standardelor de Pregătire

Profesională şi a noului curriculum, care are în vedere oferirea unui răspuns adecvat cerinţelor
sociale, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile.

Adaptarea conţinuturilor pregătirii profesionale la cererea pieţei forţei de muncă presupune
dezvoltarea competenţelor cheie şi a unor competenţe tehnice şi profesionale solicitate de angajatori,
care să ofere şanse reale de inserţie profesională viitorilor absolvenţi. În acelaşi timp este necesară
eficientizarea procesului de predare-învăţare prin aplicarea teoriilor moderne ale educaţiei care pun
accent pe învăţarea activ-participativă, centrată pe elev.

Pornind de la aceste premise activitatea de predare-învăţare din şcoală se află într-un proces
continuu de modernizare, care se referă atât la metodele de învăţare, cât şi la resursele didactice
utilizate.

Pentru buna desfăşurare a acestui proces, la începutul anului şcolar s-a realizat încadrarea cu
personal calificat la toate disciplinele, a fost întocmit orarul şcolii, iar cadrele didactice, având la
dispoziţie Planurile cadru şi curriculum-ul şcolar, au realizat planificările activităţilor de învăţare.

Pe parcursul anului şcolar trecut şi până în prezent, a fost monitorizată activitatea de predare-
învăţare prin asistenţele la ore, efectuate de conducerea şcolii dar şi de către şefii de catedre și
membrii CEAC. A fost  urmărită  calitatea activităţii de evaluare şi au fost elaborate  fişe individuale,
fişe de lucru şi fişe de evaluare pentru toţi elevii.

Au fost elaborate programe pentru modulele din cadrul curriculum-ului în dezvoltare locală
(CDL) pentru efectuarea instruirii practice comasate și au fost încheiate convenţii de parteneriat cu
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agenţi economici din zonă dar și cu partenerii din cele două proiecte ERASMUS +, pe care școala le
derulează în prezent:

 Proiectul nr. 2015‐1‐RO01‐KA102‐014696, ”Together for a european professional future”,
aprobat pentru a se derula pe parcursul anilor școlari 2015 – 2016 și 2016 – 2017;

 Proiectul nr. 2016-1-RO01-KA102–024000, cu titlul ”FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU
SERVICII DE CALITATE, PRIN MOBILITĂŢI  EUROPENE” care se va derula pe parcursul anilor
școlari 2016 – 2017 și 2017-2018, în parteneriat cu organizaţia intermediară cipriotă - Organization
for Promotion of European Issues – OPEI și organizaţia de primire - St. George Hotel din Paphos
– Cypru (28 elevi/an).
.

În cadrul activităţilor metodice la nivel de arii curriculare şi comisii metodice au fost  studiate
metodele de învăţare centrată pe elev. La nivelul şcolii, echipa care a participat la seminarii de
pregătire pe diverse teme, a aplicat cu sprijinul diriginţilor, teste de identificare a stilurilor de învăţare,
a elevilor cu cerinţe educative speciale, a elevilor capabili de performanţă şi a realizat  un plan de
acţiune pentru a lucra diferenţiat cu  aceşti elevi.

2.4.2. DISTRIBUŢIA NEVOILOR DE CALIFICARE
Tendinţe / Analiza realizării planului de școlarizare al Colegiului Economic al Banatului

Montan din Reșița, pentru anul școlar 2016 – 2017:
 Prioritar rămâne profilul Servicii, cu domeniul Turism si alimentaţie publică.  Se menţine

ca profil complementar, înregistrând o ușoară creștere, profilul Resurse naturale şi protecţia
mediului, cu domeniul Industrie alimentară, ţinând seama de lipsa personalului calificat în judeţ şi
de dezvoltarea unităţilor de producţie alimentară în  judeţ şi regiune ( număr total de firme în regiune:
1064 cu  un număr total de salariaţi  13774);

 Cererea pentru profilul Servicii / Economic și Comerț se menține, astfel că, pentru anul
școlar 2016 – 2017, au fost planificate o clasă a IX-a liceu zi și o grupă de Școală profesională,
calificarea Comerciant vânzător și planul de școlarizare a fost realizat la efective maxime.

 A crescut cererea pentru domeniile Turism şi alimentaţie, clasele propuse au fost
realizate după prima etapă de repartizare, atât la clasa a IX-a liceu (Alimentație) cât și a IX-a
învățământ profesional de 3 ani, calificările: Lucrător hotelier, Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație. Un impact important în realizarea planului de școlarizare la aceste domenii l-a avut și
derularea proiectelor de mobilitate profesională Erasmus +: nr. 2014-1-RO01-KA102-000954,
”FORMARE PROFESIONALĂ DE CALITATE PRIN MOBILITĂȚI EUROPENE” (derulat în anii școlari
2014-2015 și 2015-2016); nr. 2015-1-RO01-KA102-014696, ”TOGHETHER FOR AN EUROPEAN
PROFESSIONAL FUTURE” (în derulare în anii școlari 2015-2016 și 2016–2017, în cadrul
consorțiului constituit cu Colegiul ”Valeriu Braniște” Lugoj) și nr. 2016-1-RO01-KA102-024000,
”FORMARE PROFESIONALĂ  PENTRU SERVICII DE CALITATE, PRIN MOBILITĂȚI EUROPENE”,
ce se va derula în anii școlari 2016-2017 și 2017–2018)
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 Învăţământul profesional cu durata de 3 ani s-a dovedit o formă de învățământ atractivă
pentru absolvenții de gimnaziu, astfel încât, numărul de solicitări a fost mai mare decât numărul
locurilor și, în acest caz, a fost necesară susținerea unei probe de selecție în vederea admiterii.
Această rută de educaţie şi pregătire practică vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe
o piaţă a muncii în continuă schimbare.

2.4.3. RESURSE MATERIALE
Activităţile didactice în Colegiul  Economic al  Banatului Montan se desfăşoară în sălile de

clasă, în cabinete, laboratoare sau direct la agenţii economici, sub îndrumarea profesorilor și
maiștrilor instructori, utilizând mijloacele cele mai moderne de formare.

PATRIMONIUL ŞCOLII este compus din  patru corpuri de clădire:
CORPUL A: clădirea propriu - zisă a şcolii, cuprinzând un număr de 16 săli de clasă în corpul

vechi şi 10 noi săli de clasă în corpul nou de clădire, toate reabilitate prin proiectul de investiţii:
„Extindere Spaţii de studiu şi Reabilitare Corp de şcoală existent la Colegiul Economic al Banatului
Montan”, finanţat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional 2007-2014, Axa
prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4.

Pe lângă sălile de clasă, în corpul A mai funcționează și:
- 8 laboratoare şi cabinete;
- 1 cabinet multimedia;
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- 7 cabinete metodice;
- un cabinet de Consiliere, cu acces la Internet, asigură consiliere privind cariera pentru
elevii de la toate nivelele de învăţământ şi menţine legătura  permanentă cu C.J.A.P.P
- un cabinet pentru Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
- 2 cabinete de Informatică / Tehnologii asistate de calculator dotate cu reţele de

calculatoare (25+1) la care elevii au acces permanent, utilizând soft-urile educaţionale
implementate de MENCS;

- 1 laborator de chimie dotat cu echipamente de analiză a alimentelor;
- 7 spaţii administrative;
- 1  bibliotecă cu peste 18.000 volume;

CORPUL B: internat şcolar cu 200 locuri de cazare.
La parter şi etajul I al acestui corp a fost amenajat, prin finanţare PHARE (proiectul PHARE

TVET RO 0108 componenta Coeziune Economică şi Socială), un Centru de instruire practică in
turism şi alimentaţie unde îşi desfăşoară instruirea practică elevii din domeniul corespunzător.
Dotarea cu echipamente a acestui centru s-a realizat prin finanţare PHARE.

În aceste spaţii  elevii desfăşoară  activităţi practice, cel puţin 8 grupe de elevi, şi anume:
 4 saloane servire tip restaurant;
 spaţii de prelucrare primară şi termică a alimentelor;
 un laborator de cofetărie-patiserie;
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 spaţii de depozitare a alimentelor;
 spaţii de depozitare a echipamentelor;
 4 săli de instruire tehnologică: din care un cabinet de Instruire tehnologică în

alimentaţie publică (dotat cu o reţea de calculatoare  15 + 1)  cu acces  la Internet);
 15 camere de cazare tip hotel;
 spaţii de depozitare lenjerie;
 spaţii pentru depozitare materiale pentru întreţinere şi igienă.
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CORPUL C - Sala de sport: reabilitată din fonduri structurale (POR 2007 - 2014), prin
proiectul ”Consolidare și mansardare Sală de Sport la Colegiul Economic al Banatului Montan” în
colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Reșița. La mansarda sălii este amenajată o sală de
conferințe pentru 100 de persoane și o sală de întreținere fizică (fitness), pe care o vor utiliza elevii și
profesorii școlii.

Şcoala dispune și de un teren de sport în aer liber (fotbal, handbal, baschet, volei), pentru
activități specifice, în perioadele când clima o permite.
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CORPUL D - cantina şcolară, a parcurs un amplu proces de modernizare astfel că, din septembrie 2009
când a fost inaugurată, asigură servicii de calitate elevilor şcolii și elevilor de la școlile din cartier, dar este utilizată şi
ca bază de instruire practică în alimentaţie sau industrie alimentară. Are o capacitate de servire a mesei de 100
locuri / schimb. La cantină servesc masa elevii şcolii, elevi de la școlile din cartier, elevi participanți la
competiții școlare organizate de Inspectoratul Școlar Județean, CCD, Direcția județeană de sport și
alte organizații care solicită servicii de servirea mesei. Serviciile de preparare şi de servire a
alimentelor sunt asigurate şi cu implicarea elevilor practicanţi de la domeniul Turism şi alimentaţie.

3
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2.4.4. RESURSE UMANE - CADRE DIDACTICE

Personalul didactic este bine pregătit profesional, receptiv la schimbările care au loc în
învăţământ, se perfecţionează permanent prin diverse tipuri de programe de formare:

- grade didactice ;
- studii doctorale;
- seminarii Phare, POSDRU ;
- programe ale Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi

Formării Profesionale (Vizite de studiu, Leonardo da Vinci, Comenius);
- stagii de formare organizate de M.E.N.C.S, I.S.J., C.C.D.
- la nivelul comisiilor metodice .

Colectivul de cadre didactice este format din 45 persoane, respectiv 48,51 posturi
didactice, din care 0,51 post ocupat de un cadru didactic fără studii corespunzătoare (maistru
instructor alimentaţie).

În anul şcolar 2011 - 2012, unitatea şcolară a fost evaluată extern de către ARACIP
obţinând Atestat privind nivelul calităţii educaţiei furnizate – calificativ Foarte Bine, cu un
punctaj de 66,960 (din totalul de 72 pct).
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2.5. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ŞI PARTENERIATE EFICIENTE
A. Proiectul de mobilitate profesională ERASMUS +, nr. 2016-1-RO01-KA102–024000, cu

titlul ”FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU SERVICII DE CALITATE, PRIN MOBILITĂŢI
EUROPENE” coordonator prof. Lenuța CIUREL).

Proiectul se va derula pe parcursul anilor școlari 2016 – 2017 și 2017-2018, în parteneriat cu
organizaţia intermediară cipriotă - Organization for Promotion of European Issues – OPEI și
organizaţia de primire - St. George Hotel din Paphos – Cypru.

Mobilitatea consta în 15 zile stagii de instruire practică (6h/zi x15= 90 ore) și 6 zile activităț i
culturale.  Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 ani și se adresează unui grup format din 56 elevi
(28 elevi în fiecare an), respectiv:
Anul 1:

- 12 elevi clasa a-X-a școală profesională, Industrie alimentară, calificarea  Brutar-patiser-
preparator produse făinoase, care vor parcurge stagiile de pregătire practică comasată prevăzute în
cadrul modulului CDL ”Asigurarea calității produselor de patiserie”

- 16 elevi clasa a-X-a liceu, domeniul Turism și alimentație/ Alimentație,  care vor parcurge
stagiile de pregătire practică comasată prevăzute în cadrul modulului CDL ”Metode și procedee
gastronomice”.
Anul 2:

- 12 elevi  clasa a-X-a liceu, Industrie alimentară, care vor parcurge stagiile de pregătire
practică comasată prevăzute în cadrul modulului CDL ”Asigurarea calității produselor de patiserie”

- 16 elevi de clasa a-X-a liceu, domeniul Turism și alimentație/ Alimentație,  care vor parcurge
stagiile de pregătire practică comasată prevăzute în cadrul modulului CDL ”Metode și procedee
gastronomice”.

Rezultatele aşteptate la finalul proiectului sunt:
- dobândirea competenţelor practice în domeniul de calificare.
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză
- realizare de materiale de învățare pentru CDL (caiet pentru instruire practică  cu titlul

”BUCĂTĂRIA ȘI PATISERIA EUROPEANĂ - TEHNICI ȘI PROCEDEE MODERNE”
- creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în proiectare de curriculum școlar tip CDL

(adaptat la realitățile pieței muncii și la nevoile formabililor, care va facilita tranziţia de la şcoală la
viața activă şi va permite obţinerea performanţei)

- continuarea colaborării cu companiile implicate în proiect pentru derulare de alte proiecte pe
apelurile viitoare

- dezvoltarea dimensiunii europene a activității derulate de școală prin scriere de noi aplicații,
pe cele 3 acțiuni de finanțare în programul Erasmus+.
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B. Proiectul de mobilitate profesională ERASMUS +, nr. 2015-1-RO01-KA102-014696,
”Toghether for an european professional future”
Proiectul ”Împreună pentru un viitor profesional european” este finanțat de Uniunea

Europeană prin Programul Erasmus+ și este implementat în cadrul Consorțiului pentru proiecte,
încheiat între Colegiul Tehnic  ”Valeriu Braniște” – Lugoj, Liceul Teoretic  ”Emil Racoviță” - Baia Mare
și Colegiul Economic al Banatului Montan – Reșița. Coordonator pentru Colegiul Economic al
Banatului Montan: prof. Lenuța CIUREL.

Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani școlari (2015 - 2016 și 2016 - 2017) și dezvoltă
un program de formare  pentru un grup ţintă de 24 elevi (câte 12 elevi în fiecare an). În primul an
elevii participanți au fost din clasa a-IX-a învățământ profesional de 3 ani, calificarea Bucătar, iar în
anul al doilea (2016 – 2017) elevii vor fi din clasa a-X-a liceu tehnologic, domeniul pregătirii de bază:
Turism și alimentație, domeniul pregătirii generale: Alimentație.

 Beneficiar şi organizație de trimitere: Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa;
 Organizaţie de primire: Colegiul Cambria din Wrexham – Țara Galilor / UK.

Durata mobilităților: 12 zile din care: stagiul de practică - 10 zile și activități culturale - 2 zile.
Participanţii au de efectuat stagii de practică 60 ore (6 ore pe zi timp de 10 zile),  prevăzute în

modulul de practică comasată tip CDL " Metode și procedee gastronomice".
Prin derularea stagiilor elevii acumulează cunoștințe, își formează deprinderi și dobândesc

competențe specifice calificării Bucătar:
Cunoştinţe despre:
- Echipamentele din bucătaria profesională
- Materiile prime, dozarea lor și modul de utilizare
- Pregătirea, realizarea preparatelor, remedierea defectelor
- Operațiile de prelucrare primară a materiilor prime prin coacere, sotare, înăbușire, fierbere,
prăjire
- Verificarea calităţii produselor
- Obiceiurile şi tradiţiile bucătăriei internaţionale britanice / galeze
- Reţete, tehnologii, prezentare şi servire pentru bucătăria britanică / galeză
- Normele de igienă și de securitate în bucătărie
Deprinderi:
-Munca în echipă
-Comunicarea profesională şi comunicare în limbă străină
-Gestionarea situaţiilor de criză
-Abordarea proactivă a cerințelor de la locul de practică
-Răspuns pozitiv la situaţii neprevăzute
-Utilizarea eficientă a timpului de lucru
-Respectarea indicaţiilor din bucătărie şi din afara acesteia
Competenţe:
- Să utilizeze adecvat şi complet baza materială de la locul de practică
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- Să stabilească necesarul de materii prime în funcţie de reţetar şi de indicaţiile primate
- Să efectueze controlul organoleptic al materiilor prime
- Să efectueze mise-en-place-ul
- Să pregătească alimentele prin: sotare, fierbere, înăbuşire, prăjire, în funcţie de solicitările de

produse culinare din bucătăria britanică primite de la personalul de servire
- Să distribuie preparatele comandate
- Să asigure respectarea normelor de igienă
- Să realizeze produse culinare internaţionale, bazate pe creativitate, originalitate şi
inventivitate
- Să urmărească circuitul alimentelor şi al resturilor menajere din unitatea de producţie culinară
- Să realizeze operaţii de pregătire a alimentelor: primare, termice, asezonare, aranjare pentru

servire, decorare, remediere a defectelor, conservare şi păstrare în funcţie de regimuri alimentare,
preferinţele clienţilor, tradiţiile şi preparatele regionale

- Să aplice normele de securitate şi PSI
Certificarea şi validarea competenţelor, abilităţilor şi cunostinţelor dobândite de către

participanţi s-a realizat prin: Certificatul Europass Mobility, emis de către instituţia beneficiară şi
validat de către instituţia de primire.
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C. Proiectul ERASMUS +, № 2015-1-BG01-KA201-014255, “COMPETENCES LEARNING
AT SECONDARY SCHOOLS”- CL@SS (manager - prof. Lenuța CIUREL, asistent manager- prof.
Mădălina-Miruna Chiosa)

Proiectul se derulează în perioada 2015 – 2017, în consorțiu international cu școli și organizații
de formare profesională din 5 țări:

 NATIONAL MANAGEMENT SCHOOL - BULGARIA;
 137 SECONDARY SCHOOL – BULGARIA;
 COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN– ROMÂNIA;
 MCC - YOUTH CENTER – SLOVENIA;
 METEGDER – TURCIA;
 RPIC-VIP – CEHIA.

Scopurile principale ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea sustenabilă a abilităților sociale pentru elevi;
 Creşterea interesului pentru materiile şcolare şi motivării pentru învăţare

Obiectivele specificevizate de proiect sunt:
 Pregătirea profesorilor pentru a lucra cu Metodologia necesară dezvoltării abilitaţilor sociale
 Asigurarea unui cadru mult mai amuzant în predarea diverselor materii şcolare
 Minimalizarea atitudinii negative în ceea ce priveşte şcoala, dar şi prevenirea abandonului

şcolar
Competenţele socialepe care proiectul își propune să le dezvolte la elevi sunt::

 Comunicare eficientă
 Cooperare
 Rezolvarea problemelor
 Antreprenoriat
 Identificarea şi gestionarea informaţiilor
 Învăţare pe tot parcursul vieţii

Activităţi planificate a se desfășura în proiect:
 Instruirea formatorilor – Aprilie 2016
 Traducerea şi adaptarea materialului didactic – Septembrie 2016
 Instruirea profesorilor – Mai-Iunie 2016
 Atelier de lucru in Slovenia – 3-7 Octombrie 2016
 Ateliere metodologice în toate ţările proiectului – Octombrie – 2016
 Testarea pilot a Metodologiei – Noiembrie 2016 – Ianuarie 2017
 Licenţa pentru atelierele naţionale – Martie 2017
 Atelier internaţional final – Mai 2017 Istanbul

http://softskillsatclass.eu/
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D. Proiectul de mobilitate profesională ERASMUS +, nr. 2014-1-RO01-KA102-000954,
”FORMARE PROFESIONALĂ DE CALITATE PRIN MOBILITĂȚI EUROPENE” (coordonator prof.
Lenuța CIUREL)

Proiectul vizează obiectivul specific al programului Erasmus +: îmbunătățirea nivelului de
competențe cheie și abilități, în special cu privire la relevanța acestora pentru piața forței de muncă și
contribuția acestora la o societate coezivă, prin creșterea oportunităților de mobilitate în scop
educațional, precum și prin consolidarea cooperării între școală și p iața muncii.

Prioritatea tematică a proiectului este legată de promovarea calităţii în educaţia şi formarea
profesională iniţială şi continuă, dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței, pregătirea
pentru integrarea la locul de muncă, asigurarea unei mai bune tranziţii de la şcoală la locul de muncă
şi facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a doi ani școlari (2014 - 2015 și 2015 - 2016) și a dezvoltat
un program de formare  pentru un grup ţintă de 100 elevi (câte 50 elevi în fiecare an), pe 6 fluxuri.
Elevii din grupul țintă au fost din clasa a-X-a liceu tehnologic, nivelul 1 de calificare, (domeniul
Industrie alimentară - 32 elevi și domeniul Alimentație - 40 elevi) sau în clasa a-X-a învățământ
profesional de 2 ani, nivelul 1 de calificare, (domeniul Comerț - 28 elevi).

Fluxurile 1 și 4. Parteneriatul româno – portughez alcătuit din:
 Beneficiar şi organizație de trimitere: Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa;
 Organizaţii de primire: RESTAURANTE BATIKANO'S Setubal; RESTAURANTE CAPITAO

COOK Setubal; RESTAURANTE NOVO10 Setubal; RESTAURANTE O QUINTAL Setubal;
COOPERATIVA AGRÍCOLA STº ISIDRO DE PEGÕES; MALO TOJO/QUINTA CATRALVOS.

 Partener intermediar: ConsUE Portugal Setubal.
Fluxurile 2 și 5. Parteneriatul româno – cipriot alcătuit din:

 Beneficiar şi organizație de trimitere: Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa;
 Organizaţie de primire: St. George Hotel Enterprises PAPHOS
 Partener intermediar: Organization for Promotion of European Issues PAPHOS;

Fluxurile 3 și 6. Parteneriatul româno – portughez alcătuit din:
 Beneficiar şi organizație de trimitere: Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa;
 Organizaţii de primire: COOPERATIVA AGRÍCOLA STº ISIDRO DE PEGÕES; MALO

TOJO/QUINTA CATRALVOS.
 Partener intermediar: ConsUE Portugal Setubal.

Durata mobilităților : 21 zile (3 săptămâni) din care: stagiul de practică - 15 zile și activități
culturale - 6 zile.

Participanţii au efectuat stagii de câte 90 ore (6 ore pe zi timp de 15 zile),  prevăzute în
modulele de practică comasată, respectiv: "Fabricarea vinurilor și a băuturilor alcoolice distilate din
struguri", ”Servirea preparatelor și recomandarea băuturilor” și ”Comercializarea vinurilor și băuturilor
alcoolice distilate prin magazin specializat”. Toate modulele au statut de CDL și au fost  aprobate în
ședința Consiliului de Administraţie al Colegiului Economic al Banatului Montan, din 27.02.2014, fiind
aprobate și de CLDPS şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş – Severin;
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S-a urmărit dobândirea competenţelor cheie:
 Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă;
 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă;

din standardele de pregătire profesională, printr-o instruire în mediul real de lucru şi în contextul
tehnologic oferit de agenţi economici europeni.

Rezultate obţinute prin proiect:
- dobândirea unor competenţe profesionale şi deprinderi practice specifice profilului;
- lărgirea competenţelor sociale şi lingvistice.
- creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în proiectare de curr iculum școlar prin

realizarea mai multor programe tip CDL, pentru modulele de instruire practică, module adaptate la
situația reală de pe piața muncii și la nevoile formabililor

- introducerea celor 3 module tip CDL în oferta curriculară a școlii și pentru anii următori
derulării proiectului

- dezvoltare parteneriate între agenți economici și școală pentru realizarea înstruirii practice a
elevilor, ceea ce va determina  facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă a viitorilor
absolvenți şi creș terea gradului de înserție pe piața muncii

- creștere atractivității pentru domeniile Industrie alimentară, Alimentație și Comerț,
demonstrată prin realizarea cifrei de școlarizare la aceste domenii, în condițiile în care populația
școlară este în scădere la nivelul județului

- scăderea ratei abandonului școlar, elevii  își continuă studiile prin învățământ liceal de zi
sau seral

- îmbunătățirea competențelor profesorilor în domeniul managementului de proiect
demonstrată prin depunerea mai multor aplicații la proiecte cu finanțare europeană

- dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea locală
Certificarea şi validarea competenţelor, abilităţilor şi cunostinţelor dobândite de către

participanţi s-a făcut prin: Certificatul Europass Mobility, emis de către instituţia beneficiară şi
validat de către instituţia de primire şi de instituţia intermediară.

http://colegiulmontan.ucoz.com/index/ERASMUS +, 2014
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E. Proiectul de mobilitate profesională Leonardo da Vinci: LLP-LdV/IVT/2012/RO/097
”MOBILITATE PENTRU FORMARE DE  CALITATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”
(coordonator prof. Lenuța CIUREL)

Proiectul de mobilitate LdV, dezvoltat  prin parteneriat transnational româno-portughez, a avut
ca scop realizarea unei  formări de calitate, la nivel european, a viitoarei forţe de muncă din domeniul
industriei alimentare.

Grupul ţintă a fost format din 20 de elevi de clasa a X-a, liceu tehnologic - nivel 2 de calificare,
domeniul pregătirii de bază Industrie alimentară, care au derulat stagiile de practică în două fluxuri, la
brutăria Padaria da Atalaia din Atalaia - Portugalia.

Programul de formare a permis elevilor să dobândească experienţa în condiţii reale de muncă,
să lucreze în echipă, să îşi dezvolte  competenţe tehnice specializate, să îşi formeze deprinderi şi
abilităţi specifice lucrătorului în brutărie, să îşi formeze un comportament profesional care să permită
obţinerea performanţei.

Parteneriatul româno – portughez a fost alcătuit din:
 Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, beneficiar şi organizatie de trimitere;
 Padaria da Atalaia – organizaţie de primire.
 Associaçao Para a Formaçao Profissional e Desenvolvimento de Montijo (AFPDM), partener

intermediar.
Atingerea obiectivelor proiectului s-a realizat printr-un program de formare profesională ale
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cărui conţinuturi au constat în stagii de practică pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, învăţământ de zi, domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară, modulul M4:
Pregătire practică comasată – Curriculum în dezvoltare locală (CDL) cu titlul: ”Asigurarea calității
produselor tradiţionale de brutărie”, cu durata de 90 de ore. Conținuturile pentru programa tip
CDL, au fost aprobate prin hotărârea Consiliului de administraţie al Colegiului Economic al Banatului
Montan și ulterior de către CLDPS şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş – Severin;

Certificarea şi validarea competenţelor, abilităţilor şi cunostinţelor dobândite de către
participanţi s-a realizat prin Certificatul Europass Mobility emis de către instituţia beneficiară şi validat
de către instituţia de primire, care a completat portofoliul profesional al participanților.

F. Proiectul multilateral Comenius: SOS NET, cu numărul de referinţă: 510005-2010-
LLP-BG-COMENIUS-CMP (coordonatori: prof. Ciurel Lenuţa şi prof. Chiosa Mădălina Miruna)

Proiectul multilateral Comenius „SOS.NET: SOcial Skills Trainer - New Qualification for
European Teachers / Formator de competenţe sociale – Calificare nouă pentru profesorii europeni”.
Acesta s-a derulat în perioada 2010 – 2012.  Proiectul SOS.NET se adresează problemei lipsei



Page 42 of 52

programelor de formare a competenţelor sociale sistematice, la nivelul educaţiei secundare din 5 ţări
europene – Portugalia, Cehia, Bulgaria, România şi Turcia.

Rezultate

Proiectul va crea materialele pedagogice şi didactice necesare pentru sprijinirea profesorilor în
asigurarea dezvoltării susţinute a competenţelor sociale ale elevilor. Profesorii şi elevii vor fi sprijiniţi
în procesul de formare de o plaformă on-line, o unealtă de diagnosticare pentru măsurarea nivelului
competenţelor sociale. În plus, 60 de cadre didactice din toate ţările partenere vor fi formate pentru
implementarea materialelor de formare a competenţelor sociale. Specialiştii formaţi vor efectua, la
rândul lor, formarea pilot a 1000 de elevi.

Platforma de învăţare deschisă pe site-ul proiectului www.sostrainer.eu va contribui la
stabilirea unei comunităţi europene de învăţare printre profesorii interesaţi de schimbul metodelor şi
exemplelor de bună practică în domeniul formării competenţelor sociale ale elevilor.

Impact:
Pe termen scurt:
Şcolile din ţările partenere vor avea la dispoziţie materiale didactice şi pedagogice de calitate

în limbile naţionale pentru a implementa formarea competenţelor sociale ale elevilor.
Pe termen lung:
Numărul cadrelor didactice cu certificare în domeniul formării competenţelor sociale va creşte.
Numărul elevilor cu competenţe sociale bune va creşte, la fel şi şansele lor pentru o mai bună

integrare în societate ca profesionişti şi cetăţeni.
Factorii naţionali de decizie politică vor realiza nevoia de implementare a reformelor care să

susţină formarea competenţelor sociale în şcoli.

http://colegiulmontan.ucoz.com/index/comenius_sos_net/0-36
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G. PARTENERIATE PENTRU  REALIZAREA INSTRUIRII PRACTICE ȘI A
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

G.1. PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI

Nr.
crt. Partener

Perioada pentru
care s-a încheiat

parteneriatul
Obiectul parteneriatului

1.
Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Caraş -
Severin

2012 – 2016
2016 - 2017 Stagii de practică – Economic

2.
SC Shop GSM SRL
Hotel Rogge (Best Western)

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

3.
SC ANTREPRIZA DUȘAN ŞI
FIUL SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

4.
SC MEGA COM IMPEX SRL
Restaurant Timeea

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

5. SC MAR-BEK SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

6. SC UNICAT SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

7.
SC MIHANDRA SRL
Cofetăria Mihandra

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015

Stagii de practică – Alimentaţie
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2015 – 2016
2016 - 2017

8. SC CONSIRON SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Turism şi alimentaţie

9. SCS KAUFLAND ROMÂNIA

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Comerţ

10. SC PROFI ROM FOOD SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Comerţ

11. SC DEDEMAN SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – Comerţ

12. SC PAU-PAN SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – industrie alimentară

13. SC PUIU CENDA PROD SRL

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – industrie alimentară

14. SC PANGRAM SA

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 - 2015
2015 – 2016
2016 - 2017

Stagii de practică – industrie alimentară



Page 45 of 52

G.2. PARTENERIATE CU ALŢI PARTENERI SOCIALI

Nr.
crt. Partener

Perioada pentru care
s-a încheiat
parteneriatul

Obiectul parteneriatului

1.
Inspectoratul de Poliţie

Caraş – Severin, Compartimentul de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Prevenirea actelor de violenţă şi a
consumului de droguri şi substanţe

etnobotanice

2.
Centrul Judeţean de Asistenţă

Psihopedagogică
Caraş - Severin

2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Consultanţă în probleme specifice
vârstei, prin activităţi comune

3. Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Orientare şcolară şi în carieră
(POSDRU ID 64001: Consiliere şi

orientare pentru o viitoare angajare)

4.
Centrul de Plasament Speranţa

Reşiţa

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Voluntariat

5. Centrul de Tineret ”Mansarda” Reşiţa

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Voluntariat

6. Organizaţia ”Salvaţi Copiii”

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Voluntariat

7.
Biblioteca Judeţeană ”Paul Iorgovici”

Caraş - Severin

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Cultivarea gustului pentru artă,
literatură şi cultură

INFO-TUR-CULTURAL

8. Muzeul Banatului Montan Reşiţa

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Participare la expozitii, activităţi
specifice (Noaptea muzeelor etc)

9. Asociaţia EUROLAND BANAT
2012 – 2014
2014 – 2016
2016 - 2017

Promovarea de acţiuni care susţin
dezvoltarea durabilă, protejarea
patrimoniului natural, cultural şi

turistic din Banatul istoric
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Rezultate ce derivă din aceste parteneriate:
 Experiență practică la potențiali angajatori;
 Angajarea pe timpul vacanţelor şcolare a elevilor;
 O mai bună cunoaştere a realităţii  la viitoarele locuri de muncă;
 Creşterea prestigiului şcolii în comunitate;
 Oferta școlara atractivă pentru absolvenţii de gimnaziu, pentru realizarea cifrei de şcolarizare.
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3. ANALIZA S W O T
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE

 Nivelul profesional şi pregătirea didactică ridicată a
personalului din unitatea de învăţământ;
 Participarea cadrelor didactice la programe de formare /

dezvoltare profesională care contribuie la asigurarea
unor resurse umane cu  pregătire managerială bună
(inspectori, directori, metodişti, cadre didactice calificate
superior - mentorat, masterat în management
educaţional, doctorat);
 Creşterea numărului de parteneriate educaţionale şi

proiecte încheiate la nivelul şcolii, precum şi a
parteneriatelor cu agenţii economici, pentru realizarea
instruirii practice;
 Existenţa ofertei de calificare bazate pe documente de

planificare strategică pe termen lung, corelate la
nivelurile decizionale ale unităţii şcolare (PAS), la nivel
local şi regional (PRAI, PLAI);
 Școala este reabilitată prin proiectul: ”Extindere de

spaţii şcolare şi reabilitare corp de şcoală existent la
Colegiul Economic al Banatului Montan din Reşiţa” cu
finanţare din fonduri structurale, prin P.O.R. 2007 –
2014;
 Existenţa Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei

furnizate – calificativ Foarte Bine, cu un punctaj de
66,96 din 72 puncte, obţinut în urma evaluării externe
de către ARACIP, desfăşurată în anul şcolar 2011 –
2012 (POSDRU ID 55330);
 Sală de sport reabilitată prin proiectul  ”Acoperiș tip

șarpantă cu mansardă la sala de sport a C.E.B.M.”, prin
P.O.R. 2007 – 2013.
 Școala deține titlul de ”Școală Europeană” datorită

preocupărilor constante pentru realizarea misiunii în
spiritul împlinirii  viziunii;
 Participarea elevilor la proiecte de mobilitate

profesională ERASMUS +;
 Participarea profesorilor la proiectele Comenius și

Erasmus +, pentru formare de competențe sociale la
elevi, pe care școala le-a derulat / le derulează în
parteneriat cu școli din Bulgaria, Cehia, Slovenia,
Portugalia, Turcia (2010-2012 și 2015-2017);
 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele

din învăţământul preuniversitar;
 Soliditatea financiară, prin adăugarea unor venituri

 Interesul scăzut al unor cadre didactice
pentru cunoaşterea problematicii şi a
documentelor de strategie educaţională
privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Activitatea profesorală este încă, centrată

pe „prestator”  (şcoală şi profesor) şi nu pe
client ( elev).
 Implicarea scăzută a părinţilor în problemele

şcolii (30% dintre ei menţin un contact
permanent cu şcoala, 25% sporadic, 45%
cel mult odată pe an);
 Promovabilitatea scăzută la examenul

de Bacalaureat în ultimii 6 ani şcolari, cu
tendinţe de ameliorare (6,45% în iulie 2011,
14,59 % în iulie 2012, 29,80 % în iulie 2013,
38,32% în iulie 2014, 45%, 44,87% în iulie
2015, 65,38% în iulie 2016).
 Neconcordanţe în procesul de evaluare

(între notarea la clasă şi rezultatele la
examenul de bacalaureat);
 Înregistrarea unui număr foarte mare de

absenţe la elevii din învățământul obligatoriu
sau la elevii navetiști
 Parteneriatul cu agenţii economici nu este

eficient în toate cazurile.
 Internatul școlar și Centrul Pilot de instruire

practică în turism și alimentație au nevoie
de reabilitare datorită degradării apărute în
urma defecțiunilor de la instalația de apă și
canalizare a clădirii;
 Parteneriatul școală – familie este de multe

ori formal, mulți părinți neglijează solicitările
școlii și contactează școala numai când
elevul este în situație de abandon sau
exmatriculare;
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proprii la alocaţiile bugetare.
 Bază materială la standarde europene pentru

desfășurarea activităților de învățare
 Implicarea si consultarea periodică a Consiliului Şcolar

al Elevilor, creşterea importanţei acestuia în viaţa şcolii
 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI

 Domeniile de pregătire ale şcolii au potenţial de
dezvoltare, din perspectiva PRAI şi PLAI, în orizontul
următorilor 5 – 10  ani;

 Buna colaborare cu instituţiile publice locale şi
judeţene şi implicarea acestora în viaţa şcolii
(Primăria  Municipiului Reşiţa, Consiliul Local,
Consiliul Judeţean CS, Universitatea ”Eftimie Murgu”
Reşiţa, ONG-uri, etc).

 Oportunităţile de finanţare pentru educaţie şi formare
profesională prin programul POSDRU;

 Programul Erasmus+, prin care se pot derula proiecte
de mobilitate profesională sau de voluntariat

 Disponibilitatea cadrelor didactice şi a elevilor, de a
se implica în programe naţionale şi europene,
valorificând experienţa proiectelor derulate anterior;

 Crearea cadrului legislativ pentru implementarea
învățământului profesional de tip dual

 Asigurarea de facilităţi elevilor cu probleme sociale,
cu condiţia frecventării cursurilor (programul naţional
de protecţie socială „Bani de liceu”, ”Bursa
profesională”, Bursa ”REPOP” pentru elevii care nu
au domiciliul în localitate, locuiesc  în internatul școlar
și servesc masa la cantina școlii, etc).

 Salariile mici ale cadrelor didactice pot să
le diminueze eforturile şi devotamentul
(putând determina migrări ale cadrelor
didactice spre alte ţări şi destructurări ale
colectivului);

 Concurenţa A.J.O.F.M. şi a noilor
operatori de pe piaţa muncii, în domeniul
formării profesionale.

 Rata abandonului şcolar în creştere,
datorită  plecării în străinătate cu părinţii a
elevilor, sau dezinteresului familiilor faţă
de şcoală;

 Situaţia economică dificilă, diminuarea
posibilităţilor financiare ale părinţilor;

 Existenţa unei oferte tot mai scăzute
pentru piaţa muncii

 Scăderea populației școlare în contextul
menținerii numărului de locuri la liceele
teoretice (nerespectându - se raportul
60%: 40% între învățământul tehnologic
și învățământul teoretic/vocațional).

Prioritățile / țintele strategice de dezvoltare ale învățământului la Colegiul Economic al Banatului
Montan din Reșița sunt:

1. Asigurarea calității proceselor de predare – învățare precum și a serviciilor educaționale pentru
obținerea de performanțe.

2. Creşterea gradului de adecvare a ofertei de calificare profesională, pe baza nevoilor de
dezvoltare personală și profesională a elevilor în acord cu  cerințele pieţei muncii locale,
regionale și europene;

3. Dezvoltarea resurselor umane prin cuprinderea în sistemul de formare continuă, prin
programe/proiecte locale, regionale, naționale sau internaționale;

4. Dezvoltarea bazei materiale a Colegiului Economic al Banatului Montan, pentru îmbunătățirea
condițiilor de învățare;

5. Creșterea calității serviciilor de orientare școlară și consiliere  profesională în vederea alegerii
traseului profesional al elevilor

6. Implicare în activități extrașcolare, de cooperare europeană și dezvoltare de proiecte /
parteneriate.



Page 49 of 52

4. REZUMATUL PROCESULUI DE CONSULTARE

In realizarea Planului de Acţiune a Şcolii s-au folosit spre consultare materiale disponibile la
nivelul unităţii şcolare dar şi date statistice puse la dispoziţie de CLDPSFP ( PRAI, PLAI), AJOFM
(statistici privind ocuparea forţei de muncă şi tendinţe înregistrate la nivelul regiunii) şi  alţi parteneri
sociali. În proces s-au utilizat următoarele surse:

 Situaţii statistice la început şi sfârşit de an şcolar desprinse din Procesele verbale ale
Consiliilor Profesorale şi de Administraţie

 Situaţii statistice elaborate de serviciul secretariat, pe forme şi nivele de învăţământ
 Situaţiile statistice ale examenelor de bacalaureat şi de certificare a competenţelor

profesionale
 Studii diagnostice si prognostice din PRAI şi PLAI
 Întâlniri de lucru cu partenerii sociali
 Rapoartele finale ale proiectelor europene derulate prin ANPCDEFP.

Rezultatele acestor acţiuni au fost:
 Elaborarea PAS
 Corelarea Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic pentru

anul şcolar 2015-2016 cu nevoile pieţei muncii şi lansarea de propuneri pentru 2016-2017,
ţinând seama şi de posibilitatea şcolii de a oferi calificarea.

 Elaborare de materiale de promovare a imaginii şcolii care să ducă la creşterea prestigiului
şcolii în comunitate şi atragerea către şcoală a unui număr mai mare de elevi din tot judeţul
şi chiar din judeţele vecine.

5. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

PAS - ul Colegiului Economic al Banatului  Montan Reşiţa va fi urmărit de un grup de lucru constituit la nivelul
şcolii, care va avea în vedere permanent corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele mediului economic, social şi
cultural precum şi optimizarea procesului de formare în raport cu nevoile societăţii şi ale beneficiarilor instruirii. Grupul
de lucru va înregistra rezultatele obţinute .

Se va monitoriza situaţia parteneriatului social al unităţii de învăţământ, la nivel local, regional și
european; se vor solicita şi propune soluţii de creştere a eficienţei acesteia.

Se va face cunoscut PAS - ul prin afișare pe site-ul școlii și la biblioteca școlii şi se vor organiza întruniri
trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie, pentru eficientizarea parteneriatului social în educaţie şi formare
profesională.

Se va realiza monitorizarea activităţii de predare – învăţare – evaluare, vizându-se în special însuşirea de
către elevi a competenţelor profesionale, precum şi modul cum se desfăşoară orientarea şi consilierea profesională.

Se va urmări eficienţa utilizării resurselor umane, materiale şi financiare prin dezvoltarea bazei materiale şi
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv – educativ, cu accent pe verificarea gradului de acesare a fondurilor
comunitare, prin programe și proiecte europene.
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Se va elabora un model de Raport de priorităţi şi obiective şi va prezenta semestrial stadiul implementării
Planul ui Operațional, spre analiză Consiliului de Administraţie al şcolii.

Colectarea de exemple de bună practică, obţinute ca urmare a aplicării noilor metode de predare – învăţare –
evaluare,  atât de la elevi, cât şi de la profesori şi părinţi, precum și diseminarea exemplelor de bună practică ale
proiectelor europene ERASMUS + și celorlalte proiecte derulate în școală.

PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Tipul activităţii
Responsabilitatea

monitorizării şi
evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

 Realizarea unei baze de date la
nivelul unităţii şcolare  privind
cererea forţei de muncă în Caraş -
Severin

Director adjunct Trimestrial
decembrie,

martie,
iunie,

 Întocmirea de instrumente care
să sprijine monitorizarea ţintelor
de atins

Directorii şcolii Lunar
decembrie,

martie,
iunie

 Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor individuale Director adjunct Trimestrial decembrie,

aprilie

 Asigurarea  calităţii formării
continue a cadrelor didactice pe
diverse aspecte ştiinţifice şi
metodice

Responsabilii ariilor
curriculare

Responsabil cu formarea
Lunar ianuarie

iunie

 Comunicarea acţiunilor corective
în lumina rezultatelor obţinute Directorii şcolii Semestrial Ianuarie,

aprilie
 Analiza informaţiilor privind

progresul realizat în atingerea
ţintelor

Echipa PAS Anual Iunie

 Stabilirea metodologiei de
evaluare şi a indicatorilor de
evaluare a impactului asupra
comunităţii

Director Anual octombrie

 Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din
PAS în lumina evaluării

Director Anual iunie

 Urmărirea respectării tuturor
indicatorilor ce vizează elaborarea
curriculum-ului în dezvoltare
locală

Directorii şcolii Anual mai
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GLOSAR CU ABREVIERILE UTILIZATE

 CNDIPT: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului  Profesional şi Tehnic
 ADR  Vest: Agenţia de Dezvoltare Regională  Vest
 ANPDEFP: Agenția Națională pentru Programe omunitare în Domeniul Educației și Formării

Profesionale
 PRAI: Planul Regional de Acţiune în Învăţământ
 PLAI: Planul Local de Acţiune în Învăţământ
 Î.P.T: Învăţământ Profesional şi Tehnic
 CLDPSFP: Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Pentru Formarea

Profesională.
 AJOFM: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
 C.C.D : Casa Corpului Didactic
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