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I. CONTEXTUL
I. 1. Misiunea şcolii. Viziunea școlii.
Misiunea şcolii
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” pregătește elevii în vederea integrării socio-profesionale,
oferind acestora posibilitatea de a-și forma și dezvolta competențe la standarde europene pentru
integrarea optimă în mediul academic și pe piața muncii.

Viziunea școlii
Şcoala urmăreşte o alocare judicioasă a resurselor umane şi materiale, o utilizare rezonabilă
şi eficientă a energiilor, garantând respectarea principiului egalității de șanse pentru toți factorii
implicați în procesul instructiv-educativ. Astfel, absolvenții instituției noastre vor fi capabili de
randament profesional şi personal în contextul socio-economic și cultural european.

I. 2. Profilul şcolii
I.1.1. Scurt istoric al liceului
Privind retrospectiv istoria școlii, cu transformările suferite, ca urmare a evoluției
învățământului românesc din acești ani, pot fi identificate trei perioade de activitate instructiveducativă: între 1966-1974; între 1974-1991; din 1991 până în prezent.
Cu denumirea de Liceu Industrial pentru Construcții de Mașini, această instituție a fost înființată
pe baza Legii nr. 20 / 1996 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate
și a Hotărârii Consiliului de Miniștrii nr. 1378 / 1960 pentru aplicarea acestei legi. Începutul timid
(doar două clase, una la zi și una la seral, cu un număr de 69 de elevi) este marcat de necesitatea
formării unor specialiști de nivel mediu pentru sectorul industrial, specialitatea pentru care se
pregăteau elevii fiind „tehnician în tehnologia construcțiilor de mașini”. Anul 1968 aduce fuziunea
cu Liceul Industrial Textil, care presupune, de fapt, transferul a trei clase ale acestei școli. În primul
trimestru al acestui an școlar a fost editat primul număr al revistei școlare „Universul Tehnic”, revistă
care își va continua apariția până în 1988.
Un moment important în istoria unității noastre de învățământ îl constituie anul 1971, când
elevii primei promoții și-au susținut examenul de bacalaureat. Condițiile improprii în care funcționa
liceul (un spațiu cu 8 săli pentru 29 de clase) au condus la organizarea festivității de încheiere a
cursurilor anului V într-un amfiteatru al Institutului de Medicină. Creșterea substanțială a numărului
de elevi (în 1970 erau 533 de elevi, iar în 1973 s-a ajuns la peste 700 de elevi), dar și premiile județene
și naționale obținute de aceștia au sporit renumele școlii și au impus obligativitatea unui spațiu
adecvat desfășurării activităților instructiv-educative. Drept urmare, în anul 1972, cu implicarea
elevilor, a profesorilor și a maiștrilor școlii, a fost posibilă inaugurarea actualului spațiu, iar
denumirea școlii s-a schimbat în Liceul de Mecanica Nr. 1.
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Noul sediu cuprindea 16 săli de clasă, 4 laboratoare, un cabinet de desen, biblioteca și căminul.
Din 1973, prin dotarea atelierelor școlare, cea mai mare parte a elevilor au efectuat practica în școală.
La 29 februarie 1975, aceste ateliere au fost transformate în prima microîntreprindere din județ,
organizată după modelul organigramei unei întreprinderi de profil. Prin intermediul celor 6 ateliere
existente s-au executat produse care implicau un volum de cunoștințe și deprinderi practice
corespunzătoare fiecărui an de studiu.
Liceul își modifică și profilurile, structura lui fiind următoarea: mașini și utilaje, motoare cu
combustie internă, sculeri-matrițeri, electricieni, electroniști, sudori. La școala profesională se
introduc meserii de lăcătuși-mecanici, mecanici, montatori, vopsitori, tinichigii auto, sculeri matrițeri
și prelucrători prin așchiere. Anul 1979 marchează însumarea unui număr record de clase terminale,
drept consecință a trecerii la durata de studiu de 4 ani: 16 clase (7 clase de anul V, 6 clase a XII-a și
3 clase de seral). În 1978, numele liceului se modifică din nou, devenind Liceul Industrial Nr.1,
patronat fiind de Întreprinderea de Autoturisme Timișoara și având o orientare preponderent
mecanică și electrotehnică.
În perioada 1991–1993, liceul s-a numit Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Nr. 1, iar
în anul 1993 a primit numele de Grup Școlar Industrial „Henri Coandă” Timișoara. Schimbările aduse
de Revoluția din 1989 au determinat și diversificarea profilului unității
noastre de învățământ, care nu s-a mai axat exclusiv asupra laturii tehnice.
Astfel, alături de secțiile de mecanică și de electrotehnică, au fost înființate
clase de informatică, matematică-fizică, chimie-biologie, lucrător în
administrație. În anul 1995, are loc dezvelirea bustului savantului Henri
Coandă, simbol relevant al identității școlii noastre.

Începând cu anul
1998, școala noastră
se numește Colegiul
Tehnic
„Henri
Coandă”,
titulatură
reconfirmată și în anul
școlar
2018,
prin
îndeplinirea criteriilor
necesare în acest sens.
Entuziasmul
noilor
generații oferă o nouă
perspectivă
activităților
instructiveducative desfășurate
în școală. La ora actuală,
cei 661 de elevi sunt
organizați în 24 de clase,
două profiluri (tehnic
și servicii) și două forme
de învățământ (liceal
și profesional). Firmele
de
exercițiu,
participarea la proiecte
alături de parteneri
străini
(Erasmus+),
înregistrarea
unor
rezultate deosebite la concursuri județene, dar și naționale, organizarea Concursului Regional
Hi!Tech English, facilitarea obținerii certificatelor internaționale ECDL și Cambridge etc.
demonstrează dăruirea cadrelor didactice și interesul manifestat de către elevii noștri, dornici de a
învăța activ și de a se lăsa modelați.
Pentru Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, anul școlar 2017-2018 a debutat cu un moment al
retrospectivei. Sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea a oferit prilejul celebrării unei activități
prodigioase care a format, prin sute de profesori, zeci de generații de elevi. Cei 50 de ani de existență
au implicat, desigur, schimbări majore ale societății care au influențat transformarea învățămantului
românesc și, implicit, evoluția școlii noastre.
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Directori
1966 – 1968 ing. Ioan Boştioc
1968 – 1971 ing. Gheorghe Fluscă
1971 – 1978 ing. Dumitru Titu Pavelescu
1978 – 1985 ing. Neculai Moroşanu
1985 – 1987 ing. Ioan Zarcula
1987 – 1990 prof. Gheorghe Lipovan
1990 – 1994 prof. Maria Mateiu
1995 – 2009 ing. Petru Cociuba
2009 – 2017 ec. Constantin Rotariu
2017 – prezent prof. Crenguţa Bratu

Directori adjuncți
1969 – 1970 prof. Hoffman Ignaţie
1970 – 1973 ing. Neculai Moroşanu
1973 – 1978 ing. Aurel Stoica
1976 – 1985 ing. Eugen Radu
1985 – 1990 prof. Maria Mateiu
1990 – 1992 prof. Rodica Neniu
1990 – 1995 ing. Petru Cociuba
1995 – 2006 prof. Ioana Naslău
2006 – 2017 ing. Silvia Bordan
2017 – prezent ing. Nicoleta Herişanu

Denumirile liceului nostru de-a lungul timpului…
•COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” (1998-prezent)
•GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL „HENRI COANDĂ” (1993-1998)
•GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCȚII DE MAȘINI NR.1 (1991-1993)
•LICEUL INDUSTRIAL NR.1 (1978-1991 )
•LICEUL INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI (1966-1978)
I.2.2 Profilul actual al liceului
Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, este situat în regiunea Vest, municipiul Timişoara, judeţul
Timiş şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din Timişoara şi din localităţile din judeţ pe o arie
de 30-40 km. Şcoala este situată în zona centrală a oraşului. Ea a luat fiinţă în anul 1966 şi a asigurat
până în anul 1990 formarea forţei de muncă pentru principalii agenţi economici din municipiu, din
judet şi din tară, în domeniul: mecanică şi electric. Începând cu 1990, oferta educaţională s-a
diversificat an de an şi s-a adecvat cerinţelor agenţilor economici şi pieţei muncii, baza materială a
şcolii transformându-se, modernizându-se şi adaptându-se noilor oferte educaţionale.

7

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023

Informaţii generale privind unitatea:
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Henri Coandă”
Codul SIRUES: 1182568
Adresa: str. Coriolan Brediceanu, nr. 37, Timişoara, jud. Timiş
Telefon: 0256226404
e-mail: colegiul_coanda@ yahoo.com, www.hcoanda.ro
Anul înfiinţării: 1966
Niveluri de învăţământ existente: liceal şi şcoală profesională
Profiluri de studiu: filieră tehnologică
I.2.3. Exigenţele calificărilor oferite
Calificările oferă elevilor o gamă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul
unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică atât în
cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic.
În perioada următoare obiectivul strategic al Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara este
acela de a fi recunoscut pe plan local şi naţional pentru:
 calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale a elevilor;
 absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului
informatic, al unei limbi de circulaţie internaţională;
 înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare focalizat pe elev (elevul în
centrul procesului de educaţie şi instruire);
 puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor;
 participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
 contribuţie specifică şi semnificativă la oferta educaţională a municipiului Timişoara;
 resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii actuale;
 responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor;
 managementul performant;
 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
 creşterea cuantumului resurselor financiare atrase;
 cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
 stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra
în echipă;
 promovarea unor modele de gândire inteligente, creatoare şi strategice.

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” oferă instruire prin:
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1. Liceu
 profil tehnic
o domeniul: electronică şi automatizări, calificarea profesională : tehnician operator
tehnică de calcul
o domeniul: mecanică, calificarea profesională: tehnician mecatronist
 profil servicii
o domeniul: economic, calificarea profesională tehnician în administraţie
o domeniul: turism şi alimentaţie, calificarea profesională: organizator banqueting
2. Şcoala profesională
 profil servicii
o domeniul: turism şi alimentaţie, calificarea profesională bucătar
Structura unităţii pentru acest an a fost:

1

1

1

X

2

1

1

1

1

XI

2

1

1

1

XII

2

2

1

1

Bucătar

1

Organizator banqueting

Turism si alimentație

2

Technician mecatronist

Economic

IX

CLASA

Mecanic

Technician in administrație

ŞCOALĂ
PROFESIONALĂ

Electronică și automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

LICEU

1

Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns la cererea de pe piaţa forţei de muncă şi cuprinde
curriculum-ul naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi fiecărui nivel de studiu şi
curriculum de dezvoltare locală.
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Colegiul Tehnic „Henri Coandă ” este singura şcoală din zona I care oferă instruire de
specialitate de nivel 3, în domeniul turism şi alimentaţie, calificarea profesională bucătar , motiv
pentru care asigurăm elevilor din mediul rural cazare în internatul cu 120 locuri şi masă în cantină.
Limbile străine studiate în şcoală sunt: engleza, franceza şi germana.
În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi un numar de 661 de elevi din care 445 din mediul
urban şi 211 din mediul rural. Pornind de la datele statistice din anii anteriori prezentate în tabelul de
mai jos se observă că numărul elevilor şcolarizaţi se menţine aproximativ egal. Pierderea de elevi
înregistrată la finalul anului a apărut ca urmare a retragerii elevilor din sistem sau transferării în alte
unități şi a exmatriculărilor pentru un număr mare de absențe nemotivate.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Elevi inscrişi

Elevi rămaşi

Pierderea %

684
656
653
661

667
630
632
636

2,48
3,96
3,21
3,78

Planul de şcolarizare aprobat pentru 2017– 2018 a fost realizat în proporție de 100% din prima
etapă de repartiţie computerizată. Completarea locurilor disponibile la școala profesională s-a făcut
din prima etapă. Faţă de anul 2016-2017 media de admitere a fost într-o ușoară crestere la toate
specializările. Ultima medie de admitere/ domeniu a fost :
An de studiu
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Media minimă de admitere pentru domeniul
Electronică
Turism şi
Mecanică
Economic
automatizări
alimentaţie
5,97
4,78
7,04
7,84
6,65
5,84
7,58
7,39
6,33
5,79
7,31
7,02
6,60
5,83
7,73
7,53

I. 3. Analiza rezultatelor anului şcolar 2017-2018
I.3.1. Formarea si dezvoltarea profesională
Într-o şcoală eficientă, profesorul trebuie să realizeze o comunicare optimă, să manifeste un
comportament empatic, să favorizeze schimbul de informaţii, să creeze un climat de lucru favorabil,
o stare afectivă pozitivă, o relaţie permisivă care să încurajeze gândirea creativă a elevilor, apreciindule răspunsurile originale şi astfel reuşind să impună elevilor - indiferent de gradul de instruire, o
anumită calitate a învăţării, a stimei de sine, a spiritului autocritic şi a încrederii în sine.
În acest sens, activitatea de formare continuă reprezintă o modalitate de a dobândi noi
abilităţi în domenii diferite şi de a evolua profesional.
Activităţile de formare continuă s-au desfăşurat după cum urmează:
- la nivelul şcolii prin activităţi metodice, elaborare de referate metodice, informări
ştiinţifice, dideminări proiecte europene, workshopuri;
- la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiș şi Casa Corpului Didactic prin
cercuri pedagogice, instruiri, cursuri care vizează “noile educaţii”: educaţia sanitară,
ecologică, antidrog, antreprenorială etc.
- prin participarea la instruirea, elaborarea şi derularea unor proiecte în cadrul
Programului Erasmus+.
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Cursuri de formare cadre didactice
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nume prenume
Spirtu
Cleopatra Delia
Iovan
Delia
Tudoran
Olivia-Alexandra
Tudoran
Olivia-Alexandra
Muntean
Maria
Ciobanu
Alina-Dorica
Ciobanu
Alina-Dorica
Suciu
Adelina
Sonea
Ana
Popa
Ancuța
Stănese
Doina
Stănese
Doina
Lăzărel
Emilia
Lăzărel
Emilia
Lăzărel
Emilia
Sonea
Ana

Denumire curs de formare continuă

CPT

ore

Furnizor

Perioada

Metodist în învățământul preuniversitar

20

90

Didakticos Timișoara

03.11 – 03.12.2017

Instruire a profesorilor metodiști pentru efectuare
inspecții de definitivat
Instruire a profesorilor metodiști pentru efectuare
inspecții de definitivat
Integrating Critical Thinking Skills Into the
Exploration of Culture in an EFL Setting
Evaluator de furnizori și programe de formare

-

10

C.C.D.Timiș

16.03 - 17.03.2018

-

10

C.C.D.Timiș

16.03 - 17.03.2018

-

90

US Department of State

05.02 - 20.03.2018

-

50

M.E.N.C.S.

13.04 - 23.04.2018

Evaluator de furnizori și programe de formare

-

50

M.E.N.C.S.

13.04 - 23.04.2018

Evaluator de competențe profesionale

-

90

M.E.N.C.S.

30.03 - 22.04.2018

Evaluator de furnizori și programe de formare

-

50

M.E.N.C.S.

13.04 - 23.04.2018

Leadership în educație

20

90

Didakticos Timișoara

16.02 - 18.03.2018

Formator

-

64

M.E.N.C.S.

13.04 - 23.04.2018

Consilierea carierei elevilor

-

24

C.C.D.Timiș

07.12 – 15.12.2017

Educatie interculturală în școli fără discriminare

15

60

C.C.D.Timiș

19.01 - 16.02.2018

Managementul carierei și dezvoltării personale

25

100

Didakticos Timișoara

02.03 - 01.04.2018

Evaluator de competențe profesionale

-

90

M.E.N.C.S.

30.03 - 22.04.2018

Evaluator de furnizori și programe de formare

-

50

M.E.N.C.S.

13.04 - 23.04.2018

Metodist în învățământul preuniversitar

20

90

Didakticos Timișoara

02.03 - 01.04.2018
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I.3.2 Evaluarea randamentului scolar
Elevi

Elevi
înscrişi la
început
de an /
total

FETE

La sfârşitul acestui an şcolar s-au înregistrat: 14 elevi plecaţi, 1 elevi veniţi prin
transfer, 0 de elevi retrași, 3 elevi exmatriculaţi, 413 elevi cu abateri disciplinare conform
ROFUIF și RI, 109 elevi cu note scăzute la purtare sub 7 şi 416 elevi cu note scăzute la
purtare între 7-9,99.

281

99

272

96

7

2

0

1

0

1

28

8

27

8

1

0

0

0

0

0

28

8

27

7

1

0

0

0

0

0

26

5

26

5

0

0

0

0

0

0

29

16

29

16

0

0

0

0

0

0

28

14

27

13

1

1

0

1

0

139

51

136

49

28

5

26

5

1

0

0

0

0

1

28

6

27

6

1

0

0

0

0

0

30

4

28

4

1

1

0

0

0

0

27

16

27

16

0

0

0

0

0

0

29

17

28

16

1

0

0

0

0

142

48

136

47

4

1

0

0

0

1

296

78

284

74

7

5

0

0

0

0

29

2

27

1

1

0

0

0

0

0

28

4

25

3

2

2

0

0

0

0

26

1

23

0

1

2

0

0

0

0

30

14

30

14

0

0

0

0

0

0

30

15

27

14

2

1

0

0

0

143

36

132

32

24

6

24

6

0

0

0

0

0

0

25

1

25

1

0

0

0

0

0

0

25

5

25

5

0

0

0

0

0

0

24

1

24

1

0

0

0

0

0

0

29

14

28

14

1

0

0

0

0

0

26

15

26

15

0

0

0

0

0

153

42

152

42

IX P
XP
XI P

28

14

26

12

0

1

0

0

0

1

28

13

26

13

0

1

0

0

0

1

28

16

28

16

0

0

0

0

0

0

TOTAL

84

43

80

41

0

2

0

0

0

2

661

220

636

211

14

9

0

1

0

3

INFERIOR
IO

NA

L

SUPERIOR

LICEAL

XA
XB
XC
XD
XE

FE
S
PR
O

TOTAL

TOTAL
IX A
IX B
IX C
IX D
IX E

TOTAL
XI A
XI B
XI C
XI D
XI E
XII A
XII B
XII C
XII D
XII E
XII F

Mişcarea
elevilor /
Plecaţi in
judet

FETE

C LA S A

Elevi
rămaşi la
sfârşit de
an / total

3

Mişcarea
elevilor /
Plecaţi in
alt judet

1

6

0

5

1

Mişcarea
elevilor /
Veniţi din
judet

1

0

0

0

0

0

Elevi
exmatricu
laţi pentru
absente /
total

Mişcarea
elevilor /
Retrași
Veniţi din
alt judet

0

0

0

0
0

0

0
0

În acest an, s-a inregistrat o pierdere şcolară de 25 elevi din care 3 elevi au renunţat
sau nu au frecventat şcoala.
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Situaţia pe clase este următoarea:

SUPERIOR

2 obiecte(6.2)

3 obiecte(6.3)

4 obiecte(6.4)

>4 obiecte(6.5)

FETE

0
0

4
1

0
0

8

27

7

27

26

5

26

5

22

29

16

29

16

29

28

14

7

FETE

1 obiect(6.1)

0
0

9-10(5.3)

0
0

7-8.99(5.2)

0
0

5-6.99(5.1)

28

100%

2

24

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

85%

6

16

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

16

100%

3

23

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

13

26

13

96%

0

24

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

136

49

130 48

96%

13 111

6

2

4

0

0

0

0

0

1

0

28

5

26

5

19

3

73%

2

17

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

28

6

27

6

26

6

96%

2

24

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

30

4

28

4

21

2

75%

9

12

0

7

0

0

0

0

0

0

2

0

27

16

27

16

27

16

100%

0

21

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

17

28

16

27

16

96%

3

21

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

136

47

120 43

88%

16

95

9

9

7

0

0

0

0

0

3

0

TOTAL 296 78 284 75
29
2 27
2
XI A
28
4 25
3
XI B
26
1
23
0
XI C
30 14 30 14
XI D
XI E
30 15 27 14

240 70

85%

38 159 43 36

7

0

0

0

1

0

2

0

24

2

89%

2

20

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

23

2

92%

6

16

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

20

0

87%

4

16

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

29

14

97%

3

17

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

23

12

85%

2

21

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

143 36

132

33

119 30

90%

17

90

12 12

1

0

0

0

0

0

1

0

24

6

24

6

21

6

88%

0

21

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

25

1

25

1

17

1

68%

0

17

0

7

0

0

0

0

1

0

1

0

25

5

25

5

14

5

56%

10

4

0

7

4

0

0

0

0

0

0

0

24

1

24

1

20

1

83%

10

10

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

29

14

28

14

28

14

100%

1

2

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

15

142 48

PROFESIONAL

0
0

T o tal

139 51

XA
XB
XC
XD
XE

LICEAL

96
8

R e pe t e nţi
la 15 iunie

11
0

92%
96%

272
27

C o rige nţi la :

29 206 15 11
2 24 0
1

250 91
26
8

281 99
28
8

T o tal

C u s it ua t ia
şc o la ră
ne î nc he ia t ă
( inc lus iv
c o rige nţi)

T o tal

T o tal

T o tal

T o tal

P ro m o v a ţi

D in c a re :
P ro m o v a ţi pe
m e dii:

FETE

TOTAL
IX A
IX B
IX C
IX D
IX E

N um ăr
e le v i
pro m o v a ţi

FETE

INFERIOR

C LA S A

E le v i răm a şi
la s f â rşit ul
s e m e s t rului

FETE

E le v i
î ns c rişi la
î nc e put de
an

XII A
XII B
XII C
XII D
XII E
XII F

26

15

21

13

81%

0

15

6

3

2

0

0

0

0

0

0

0

153 42

152

42

121 40

80%

21

69

31 24

6

0

0

0

1

0

1

0

28

14

26

12

21

8

81%

6

14

1

4

0

0

0

0

1

1

2

0

28

13

26

13

26

13

100%

7

18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XI P

28

16

28

16

28

16

100%

13

14

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

84

43

80

41

75

37

94%

26

46

3

4

0

0

0

0

1

1

2

0

89%

93 411 61 51

18

0

0

0

2

1

8

0

IX P
XP

TOTAL

661 220 636 212 565 198
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La începutul anului școlar au fost înscriși 661 elevi în 24 de clase, rămânând la sfârșitul sem.II
636 de elevi. Din acest număr au promovat 565 elevi – procent 89 %, procentajul pe forme de
învăţământ fiind: 85 % - liceu zi, 94 % învățământ profesional.
În anul şcolar 2017-2018, 51 de elevi au rămas corigenţi la o disciplină, 18 la două discipline
și 2 cu situația școlară neîncheiată. În urma susţinerii examenului de corigenţă din cei 69 de elevi
corigenţi au promovat 61 de elevi iar 8 au rămas repetenți.
Rezultate la examene de absolvire
a) Examenul de bacalaureat
Examenul de Bacalaureat din anul şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat conform Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea
examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările și completările ulterioare. În luna iunie au avut loc
probele de competenţe: de comunicare în limba română, digitale şi de comunicare într-o limbă de
circulație internațională în care au fost implicaţi profesorii liceului, iar elevii au fost evaluaţi conform
normelor şi standardelor oficiale.
În ceea ce priveşte rezultatele finale la examenul de bacalaureat situaţia este următoarea:
Promovabilitate la examenul de bacalaureat a crescut cu aproximativ 15%, față de anul trecut.
Cea mai mică rată de promovabilitate s-a înregistrat la biologie probă care face parte din proba la
alegere a profilului și specializării.
Absolvenți și reușiți la examenul de bacalaureat pe vârste și forme de învățământ-profil
servicii

Cod
rând

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vârsta

B
TOTAL( r 2-9)
17 ani
18 ani
19 ani
20 ani
21 ani
22 ani
23 ani
24 ani și peste
Învățământ de zi
Învățământ seral
Învățământ cu
frecvență redusă

Absolvenți cls. a XIIa/ a XIII-a
Total
Din care
feminin
1
54

2
29

39
15

26
3

54

29

15

Reușiți la examenul de bacalaureat
Total reușiți

Din care
feminin

3
49
2
36
9
1
1

4
23
1
21
1

49

23

Reușiți proveniți din anul
curent
Total
Din
care
feminin
5
6
44
22
2
1
33
20
9
1

44

22
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Rezultatele examenului de bacalaureat- profil servicii
Cod
rând
A
1
2

Total
1
68
54

B
TOTAL
Din care
absolvenți din
anul curent

Prezentați
Din care feminin
2
37
29

Reușiți
Total
3
49
44

Din care feminin
4
23
22

În prima sesiune de bacalaureat s-au înscris 68 de elevi, din care 14 absolvenți din seriile anterioare.

Absolvenți și reușiți la examenul de bacalaureat pe vârste și forme de învățământ

Cod
rând

Vârsta

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Absolvenți cls. a XII-a/ a
XIII-a
Total
Din care
feminin

B
TOTAL( r 2-9)
17 ani
18 ani
19 ani
20 ani
21 ani
22 ani
23 ani
24 ani și peste
Învățământ de zi
Învățământ seral
Învățământ cu
frecvență redusă

1
97

2
13

59
38

8
5

Reușiți la examenul de bacalaureat
Total
reușiți

Din care
feminin

3
28
13
13
1
1

4
3
2
1

28

3

Reușiți proveniți din anul
curent
Total
Din
care
feminin
5
6
24
3
13
2
11
1

24

3

Rezultatele examenului de bacalaureat- profil tehnic
Cod rând
Total
A
1
2

B
TOTAL
Din care absolvenți
din anul curent

Prezentați
Din care feminin

1
116
97

2
13
13

16

Reușiți
Total
3
28
24

Din care
feminin
4
3
3
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Rezultatele examenului de bacalaureat, an școlar 2017-2018

Cod
rând
A
1
2
3
4
5
6
7

Profilul
Total
B

TOTAL

Total
4
49
28
77

Reușiți
Din care
feminin
5
23
3
6

Promovabilitate
%

1
Servicii
Tehnic

2
68
116
184

Servicii

54

29

44

22

81,48%

Tehnic

97
151

13
42

24
68

3
25

24,74%
45,03%

TOTAL
Din care
absolvenți din
anul curent

Prezentați
Din care
feminin
3
37
13
50

6
72%
24,13%
41,84%

Din tabelele prezentate rezultă că promovabilitatea scăzută se înregistrează la profilul tehnic
unde media de admitere a fost mult mai mică decât la profilul servicii. Alte cauze pot fi cele sociale:
elevi navetişti, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi proveniţi din familia cu venituri mici.
Se va acorda o atenţie sporită grupurilor dezavantajate

b) Examenele de certificare a competenţelor profesionale
Examenele de certificare a competenţelor profesionale au fost susţinute de 113 de elevi la
nivelul 4 de calificare și 28 la nivelul 3 de calificare. Promovabilitatea a fost 100%. Se observă o
ușoară creştere cu aproape 1% a numărului de elevi care doresc să finalizeze învăţământul tehnic cu
un certificat de competenţe profesionale nivel 4 faţă de anul şcolar anterior.
Nivel 4
2015 - 2016
2016 - 2017
2017- 2018

Total elevi
120
118
113

Elevi admişi
98
116
112

Participare (%)
81,6
98,3
99,11

Total elevi
26
26
28

Elevi admişi
26
25
28

Participare (%)
100
96,1
100

Nivel 3
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
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MEDIA PE CLASE

Nr.
crt.

Nivel
Profil

Domeniu/specializare

clasa

MEDIEA
CLASEI

învăţământ
1

LICEAL -ZI

TEHNIC

ELECTRONICA AUTOMATIZARI

a IX-A

7.66

2

LICEAL -ZI

TEHNIC

ELECTRONICA AUTOMATIZARI

a IX- B

7.74

3

LICEAL -ZI

TEHNIC

MECANICA

a IX-C

7.24

4

LICEAL -ZI

SERVICII

ECONOMIC

a IX-D

7.79

5

LICEAL -ZI

SERVICII

TURISM SI ALIMENTATIE

a-IX E

8.41

6

LICEAL -ZI

TEHNIC

ELECTRONICA AUTOMATIZARI

a X-A

7.74

7

LICEAL -ZI

TEHNIC

ELECTRONICA AUTOMATIZARI

a X-B

7.75

8

LICEAL -ZI

TEHNIC

MECANICA

a X-C

7.12

9

LICEAL -ZI

SERVICII

ECONOMIC

a X- D

8.48

10

LICEAL -ZI

SERVICII

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

a X-E

8.10

11

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE
CALCUL

a XI-A

8.06

12

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE
CALCUL

a XI-B

7.69

13

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN MECATRONIST

a XI-C

7.22

14

LICEAL -ZI

SERVICII

TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE

a XI- D

8.31

15

LICEAL -ZI

SERVICII

ORGANIZATOR BANQUETING

a XI-E

7.95

16

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE
CALCUL

a XII-A

8,33

17

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE
CALCUL

a XII-B

8,14

18

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN MECATRONIST

a XII-C

6,83

19

LICEAL -ZI

TEHNIC

TEHNICIAN MECATRONIST

a XII-D

7,07

20

LICEAL -ZI

SERVICII

TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE

a XII-E

8,53

21

LICEAL -ZI

SERVICII

ORGANIZATOR BANQUETING

a XII-F

8,34

22

PROFESIONAL- ZI

SERVICII

TURISM SI ALIMENTATIE-BUCATAR

a IX -P

7.40

23

PROFESIONAL- ZI

SERVICII

TURISM SI ALIMENTATIE-BUCATAR

a X-P

7.54

24

PROFESIONAL - ZI

SERVICII

TURISM ALIMENTAŢIE - BUCĂTAR

a.XI-a P

7,16

Media pe şcoală este de 7.77 cea mai mare medie a fost inregistată de clasa a XII-a
E 8,53 iar cea mai mică de clasa a IX-a C 6,02. În anul școlar 2016-2017 media pe şcoală a
fost de 7,60, cea mai mare medie a fost 8,97 la clasa a XI-a F iar cea mai mică la clasa a
XI-a C 6,37.
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Frecvenţă
În 2017 – 2018 elevii au acumulat un număr total de 76235 fața de 74894 în anul școlar 20162017, din care 15661 absenţe nemotivate, față de 29903 în anul școlar 2016-2017. Media absentelor
nemotivate / elev a fost de 23,80. În anul anul școlar 2016-2017, media absențelor nemotivate / elev
a fost 45,58.
Ca urmare a numarului mare de absenţe 105 de elevi cu nota scăzută la purtare, 15 elevi au media
sub 7 pentru absenţe nemotivate.
CLASA

IX. A
IX. B
IX. C
IX. D
IX. E
Total IX
X. A
X. B
X. C
X. D
X. E
Total X
TOTAL CICLUL INFERIOR
XI. A
XI. B
XI. C
XI. D
XI. E
Total XI
XII. A
XII. B
XII. C
XII. D
XII. E
XII. F
Total XII
TOTAL CICLUL SUPERIOR
IX. P
X. P
XI. P
Total PROFESIONALA
TOTAL GEN.

NUMĂR
ELEVI

27
27
26
29
27

136
26
27
28
27
28

136
272
27
25
23
30
27

132
24
25
25
24
28
26
152

284
26
26
28
80

636

MOTIVATE

1342
1378
2997
1493
1154
8364
1891
2446
3855
1259
2120
11571
19935
2385
4202
3639
2956
2900
16082
2935
2724
3313
3685
789
2265
15711
31793
2416
3533
2897
8846
60574

20

NEMOTIVATE

264
289
487
678
218
1936
873
740
932
132
512
3189
5125
531
1218
1057
439
430
3675
396
397
1309
523
561
373
3559
7234
1368
1109
825
3302
15661

TOTAL

1606
1667
3484
2171
1372
10300
2764
3186
4787
1391
2632
14760
25060
2916
5420
4696
3395
3330
19757
3331
3121
4622
4208
1350
2638
19270
39027
3784
4642
3722
12148
76235

MEDIA ABSENȚE
NEMOTIVATE/ELEV

9.42
10.7
18.73
22.6
7.78
13.92
31.17
26.42
31.06
4.88
17.65
22.45
18.23
19.66
43.5
40.65
14.63
14.82
26.25
16.5
15.88
52.36
21.79
19.34
14.34
23.26
24.68
48.85
39.6
29.46
39.3
23.80
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În urma raportărilor lunare făcute de diriginţii claselor, pe parcursul anului şcolar 2017-2018
s-a înregistrat un total de 76 235 absenţe, din care motivate au fost 60 574 şi nemotivate 15 661
pentru un total de 636 elevi. Media absențelor nemotivate pe elev a fost de 24 de absențe.
Printre cauzele cele mai frecvente ale absenteismului putem aminti:
- deprecierea climatului familial (lipsa de supraveghere, neînţelegeri cu părinţii, familii
dezorganizate, părinţi divorţaţi, părinți plecați la muncă în străinătate);
- deprecierea mediul social (elevi, mai ales dintre nelocalnici, care intră sub influența unor
persoane cu un comportament necorespunzător, antisocial și delincvent);
- lipsa interesului elevilor de a veni la şcoală;
- lipsa de implicare a părinţilor în a-i trimite la şcoală;
- probleme financiare care uneori îi împiedică pe cei care fac naveta să vină la şcoală;
- neprezentarea unor elevi de la începutul anului şcolar;
- problemele de sănătate avute de elevi.
Măsurile luate au fost aplicarea regulamentului şcolar, discuţii în faţa clasei, discuţii cu
părinţii, aplicarea sancţiunilor până la aplicarea sancţiunii de exmatriculare pentru unii elevi,
contactarea organelor şi instituţiilor competente pentru a încerca rezolvarea situaţiei (primărie,
poliţie).

21

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023

I.3.3. Rezultate obţinute de elevi la Olimpiadele și concursurile școlare
Anul şcolar 2017-2018 s-a caracterizat printr-o participare mai mare la concursuri şi
simpozioane faţă de anii şcolari anteriori. Acest fapt a atras un număr mai mare de diplome şi premii
şi impune ca pentru intervalul următor să se acorde aceeași atenție activităţii competiționale și
extracurriculare.
Comisia metodică Discipline economice, școlar 2017-2018
Concursuri şcolare
Nr.
crt.

Denumire firmă de
exercițiu

Cls.

Concurs

1.

F.E. „Golden Bees”
S.R.L.

XI D

2.

F.E. „Golden Bees”
S.R.L.

XI D

Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu, „Expovest”, Lugoj,
ediția a VII -a
Târgul
Online
al
Firmelor
de
Exercițiu,”Expovest”,
Lugoj, ediția a VII-a
Târgul Online al
Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”,
Lugoj, ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII-a
Târgul Online al Firmelor de
Exercițiu,”Expovest”, Lugoj,
ediția a VII - a
Târgul de Primăvara al
Firmelor de Exercițiu Ediția a
VII-a, Timișoara

3.

F.E. „Simaris
Tours” S.A.

XI E

4.

F.E. „Simaris Tours”
S.A.

XI E

5.

F.E. „Photolight
Events” S.A.

XI E

6.

F.E. „Belissima Style” XI D
S.R.L.

7.

F.E. „Belissima Style” XI D
S.R.L.

8.

F.E. „Belissima Style” XI D
S.R.L.

9.

F.E. „Belissima Style” XI D
S.R.L.

10.

F.E. „Golden Bees” XI D
S.R.L.

11.

F.E. „Photolight
Events” S.A.

XI E

12.

F.E. „Simaris Tours”
S.A.

XI E

13.

F.E. „Golden Bees”
S.R.L.

XI D
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CAEN/
CAER/
DA sau
NU

Premiul
obtinut/
particip.

Faza
jud/naț

Prof.
indrum.

CAEJ

Premiul III

Reg.

Emilia
Lăzărel

CAEJ

Mențiune

Reg.

Emilia
Lăzărel

CAEJ

Premiul I

Reg.

CAEJ

Premiul II

Reg.

Laura
Szasz
Laura
Szasz

CAEJ

Premiul II

Reg.

Laura
Szasz

CAEJ

Premiul III

Reg.

Emilia
Lăzărel

CAEJ

Premiul III

Reg.

Emilia
Lăzărel

CAEJ

Mențiune

Reg.

Emilia
Lăzărel

CAEJ
CAEJ
CAEJ
CAEJ
Nu
are
cod

Certificat
de apreciere
Certificat
de apreciere
Certificat
de apreciere
Certificat
de apreciere
Premiul I

Reg.

Emilia
Lăzărel

Reg.

Emilia
Lăzărel

Reg.

Emilia
Lăzărel

Reg.

Emilia
Lăzărel

Reg.

Emilia
Lăzărel
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14.

F.E. „Belissima Style” XI D
S.R.L.

Târgul de Primăvara al
Firmelor de Exercițiu Ediția a
VII-a, Timișoara

15.

F.E. „Blue Fashion”
S.R.L.

XI D

Târgul de Primăvara al
Firmelor de Exercițiu Ediția a
VII-a, Timișoara

16.

F.E. „Photolight
Events” S.A.

XI E

Târgul de Primăvara al
Firmelor de Exercițiu Ediția a
VII-a, Timișoara

17.

F.E. „Divine” S.A.

XII E

18.

F.E. „Photolight
Events” S.A.

XII E

19.

F.E. „Simaris Tours” XI E
S.A.

20.

F.E. „Divine” S.A.

Concursul național de
aplicații Târgul de Primăvară
al Firmelor de Exercițiu,
Ediția a V-a, Cluj-Napoca
Târgul Regional al Firmelor
de Exercițiu “Exersăm acum,
profesăm în viitor”, Ediția a
VI-a, Arad
Târgul Regional al Firmelor
de Exercițiu “Exersăm acum,
profesăm în viitor”, Ediția a
VI-a, Arad
Competiția BUSINESS
PLAN

XII E

Nu
are
cod

Mențiune

Nu
are
cod

Premiul III

Nu
are
cod

Mențiune

CAER

Mențiune

CAER

Premiul III

CAER

Premiul III

Nu
are
cod

Premiul III

Reg.

Reg.

Reg.

Naț.

Reg.

Reg.

Jud.

Emilia
Lăzărel
Emilia
Lăzărel
Laura Szasz

Emilia
Lăzărel
Laura Szasz

Laura Szasz

Emilia
Lăzărel

Comisia metodică Matematică / informatică 2017-2018
Olimpiade şcolare

1.

Ungureanu Marco

XI D

Matematică

Premiul
obținut/
participare
Premiul II

2.

Moisi Oana

XI D

Matematică

Mențiune

Nr.
crt.

Nume prenume elev

Cls.

Disciplina

Faza jud/nat

Prof. indrum.

Jud.

Delia
Iovan
Delia
Iovan

Jud.

Concursuri şcolare
CAEN/
CAER/
DA sau
NU

Nr.
crt.

Nume prenume elev

Cls.

1.

Ungureanu Marco

XI D TehnoMath 2018, ediția
a IV- a

2.

Souvannasouk Mark

X B TehnoMath 2018, ediția
a IV-a

Concurs
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Premiul
obtinut/
particip.

CAER Premiul III
CAER

Mențiune

Faza
jud/naț
Jud.
Jud.

Prof.
indrum.
Delia
Iovan
Delia
Iovan
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Comisia metodică Limbi Moderne
Olimpiade şcolare
Nr.
crt.

1.

Nume prenume elev
Fleară Sorin

Cls.

Disciplina

a XIIa

Limba
engleză

Premiul
obținut/
participare
Participare

Faza jud/nat

Prof. indrum.
Olivia Tudoran

Jud.

Concursuri şcolare
CAEN/
CAER/
DA sau
NU

Premiul
obtinut/
particip.

Faza
jud/naț

Prof.
indrum.

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

I

Jud.

Olivia
Tudoran

2.

Maghiar Fineas Daniel a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

II

Jud.

Olivia
Tudoran

3.

Clincu
Claudiu

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

III

Jud.

Olivia
Tudoran

4.

Iştoc Lucian

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

III

Jud.

Olivia
Tudoran

5.

Ionică Andreea

a XI-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

III

Jud.

Olivia
Tudoran

6.

Icobescu Gabriel

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

7.

Godo Richard Ruben

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

8.

Jurca Denis

a IX

Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

9.

Moisă Sorin Marian

a IX

Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

10.

Bucur Laurenţiu

a X-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

11.

Răşinar Andreea

a XI-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

12.

Toader Gabriel

a XI

Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

13.

Voaideș Alexandru

a XI

Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

14.

Corbu Maria

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

Nr.
crt.

Nume prenume elev

Cls.

1.

Bodea Darius

Concurs
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15.

Fleară Sorin Mircea

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

16.

Lengyel Emma

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

17.

Iştoc Lucian

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

II

Reg.

Olivia
Tudoran

18.

Lengyel Emma

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

II

Reg.

Olivia
Tudoran

19.

Moisă Sorin Marian

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

III

Reg.

Olivia
Tudoran

20.

Bucur Laurenţiu

a X-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

21.

Fleară Sorin Mircea

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

22.

Clincu Claudiu

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

23.

Toader Gabriel

a XI-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

24.

Corbu Maria

a XII- Concursul Regional Hi! Tech
a
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

25.

Bodea Darius

a IX-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

26.

Răşinar Andreea

a XI-a Concursul Regional Hi! Tech
English

CAER

Menţiune

Reg.

Olivia
Tudoran

27.

Budai Andreea

a IX-a Concursul Naţional SPEAK
OUT

CAEN

II

Jud.

Olivia
Tudoran

28.

Stoica Alexandra

a XII- Concursul Naţional SPEAK
a
OUT

CAEN

Menţiune

Jud.

Olivia
Tudoran

29.

Ciurlea Mihaela
Roman Jula Bogdan
Roteliuc Selena

IX A

CAEN Premiul III

Naț.

Cristina
Indreica

A la Une Pagina de ziar

Comisia metodică limba și literatura română
Olimpiade şcolare
Nr.
crt.

1.

Nume prenume elev
Ancuța Marina
Ciocan Constantin
Prăjinaru Cristiana Iasmina

Cls.

Disciplina

IX D Limba și
literatura
română
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Premiul
obținut/
participare
Mențiune

Faza jud/nat

Prof. indrum.

Jud.

Diana
Oberșterescu
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Comisia metodică Socio-Umane - Educație Fizică și Sport
Olimpiade şcolare
Nr.
crt.

1

Nume prenume elev
Echipa de baschet

Cls.
IXXII

Disciplina
Baschet

Premiul
obținut/
participare
Loc. III

Faza jud/nat

Prof. indrum.

Jud.

Corina
Vicaș

Faza jud/nat

Prof. indrum.

Jud.

Pîrva Daniela
Borugă Gabriel
Ianoșev Miodrag
Ardelean Ornela
Muntean Maria
Stănese Doina
Isbiceanu Voicu
Ardelean Ornela
Muntean Maria
Stănese Doina
Isbiceanu Voicu
Ardelean Ornela
Muntean Maria
Stănese Doina
Isbiceanu Voicu

Comisia metodică Discipline tehnice
Olimpiade şcolare 2017-2018
Nr.
crt.

Nume prenume elev

Cls.

Disciplina

Premiul
obținut/
participare
I

1

Neamți Ionuț

XI

Mecatronica

2

Bodnar Paul

XI

Electronică.
Automatizări

I

Jud.

3

Petrovici Andrei

XI

Electronică.
Automatizări

III

Jud.

4

Arjoc Narcis

XII

Electronică.
Automatizări

I

Jud.

Concursuri şcolare
CAEN/
CAER/
DA sau
NU

Premiul
Faza
obtinut/
jud/naț
particip.

Nr.
crt.

Nume prenume elev

Cls.

1.

Petrovici Andrei

XI

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

2.

Alexandru Bianca

X

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

3.

Velicu Daniel

X

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

4.

Lepoiev Beniamin

X

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

5.

Duma Jenel

X

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

6.

Tanca Razvan

X

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

participare

Naț.

Concurs
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Prof.
indrum.
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
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7.

Souvannasouk Marc

IX

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

8.

Simon Luis

IX

BRD FIRST Tech
Challenge

CAEN

9.

Petrovici Andrei

XI

ELECTRONOVA

10.

Alexandru Bianca

X

ELECTRONOVA

11.

Tanca Razvan

X

ELECTRONOVA

12.

Ciobanu Daniel

IX

ELECTRONOVA

13.

Souvannasouk Marc

X

ROBOTEC

14.

Simon Luis

X

ROBOTEC

15.

Petrovici Andrei

XI

ROBOTEC

16.

Simon Luis

IX

ROBOTEC

17.

Souvannasouk Marc

IX

ROBOTEC

18

Bocerean Alexandru

XI

Concurs TehnoArt- Deva

19

Mulicz Tomas

XI

Concurs TehnoArt- Deva

20

Bodnar Paul

XI

Concurs Art Deco Rec

CAER
CAER
CAER
CAER
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAER
CAER
Nu
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Boruga Gabriel
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
participare
Naț.
Muntean Maria
Stefu Vionelia
Boruga Gabriel
II
Jud.
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
II
Jud.
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
II
Jud.
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
II
Jud.
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
II
Int.
Parva Daniela
Boruga Gabriel
II
Int.
Parva Daniela
Boruga Gabriel
III
Int.
Parva Daniela
Boruga Gabriel
III
Int.
Parva Daniela
Boruga Gabriel
III
Int.
Parva Daniela
Ardelean Ornela
I
Interjud.
Popa Ancuta
Ardelean Ornela
II
Interjud.
Popa Ancuta
Sofran Adriana
I
Jud.
participare

Naț.
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I.3.4. Activități educative școlare și extrașcolare
Activitatea educativă a fost desfăşurată conform Planului de activităţi şcolare şi extraşcolare,
întocmit la începutul fiecărui semestru din anul şcolar 2017 – 2018.
Nr.
Crt.

1.
2.

Activitatea

Luna

Festivitatea de deschidere a noului an
şcolar, 2017-2018
Vizitǎ la Experimentarium

septembrie

3.
Culorile toamnei
4.
Acitivități culturale
5.
Ziua Internaţională a Educaţiei-5 oct.
6.
Să ne cunoaștem mai bine! - excursii
7.
Semicentenar ,,Henri Coandă˝
8.
Timișoara turistică
9.
Concurs gastronomic
10.
În lumea cărților
11.
Sănătate înainte de toate
12.
Păstrarea stării de bine - dezbatere
13.
Concert simfonic de Crăciun
14.
1 Decembrie – Ziua României
15.
Ziua Mondială a Drepturilor Omului
16.
în prag de Sărbători - activități specifice
17.
Seara de operetă
18.
Dor de Eminescu
19.
Feerie pe gheață - concurs de patinaj
20.
Timpul liber – film, teatru, concert
21.
Teatru în viața noastră
22.
Promovarea multiculturalității
23.
Seara de teatru
24.
Devoltarea simțului estetic
25.
Școala Altfel
26.
Concurs de desene - ROREC
27.
Dreptul de a fi informat
28.
Ziua Mondială a Apei
29. Ziua Internaţională a Pământului - 22 aprilie
Simfonia lalelelor
30.
Cariera mea
31.
Tradiții pascale în lume
32.
Educația pentru sănatate - artă culinară
33.
Ziua porților deschise
34.
Ziua Europei 9 mai
35.
Pătura care citește
36.
Cupa„Henri Coandă” la fotbal
37.
Festivitatea de absolvire a claselor a XII-a
38.
Ziua Educatorului
39.
Natura – un prieten
40.
Soare și mișcare

28

octombrie

noiembrie

Nivel de clase
9

10

11

12

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

decembrie

ianuarie

februarie

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

martie

aprilie

Mai

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Iunie
x
x
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I. 4. Priorități la nivel național
PRAI 2016-2025 stabilește contextul naţional privind educația și formarea profesională ca
fiind definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită, se numără:
 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
 Strategia pentru educerea părăsirii timpurii a Școlii în România;
 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
 Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020;
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
 Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030;
 Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020;
 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035; coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2014-2020;
 Strategia naţională privind Agenda Digitală a României 2020;
 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013-2020;
 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung – orizont 2020-2030;
 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020;
 Strategia naţională de sănătate 2014-2020.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr.1 din 2011, cu
modificările și completările de rigoare.
Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (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.
Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de
Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică
sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens la
nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor
obiective şi priorităţi naţionale.
În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei Europene,
respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare
profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi
profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul
educaţional, fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei
părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de
învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la minimum 40%.
Astfel, țintele relevante pentru IPT sunt: rata de ocupare de 70% (față de 75% EU); rata de
părăsire timpurie a școlii de 11,3% (față de 10% EU) și cea de cuprindere în învățământul terțiar de
26,7% (față de 40% EU).
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Prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, 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 competenţ-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 principul „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.
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 un 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
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managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere,
îndrumare şi control.
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.
9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor
Unul din obiectivele noii legi a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre performanţă
şi competitivitatea instituţiilor de învăţământ superior din România.
10. Clasificarea universităţilor
În baza noii legi, instituţiile de învăţământ superior din România vor fi clasificate în trei categorii
pe baza evaluării programelor de studii şi a capacităţii lor instituţionale, după cum urmează: universităţi
preponderent de educaţie, universităţi de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi universităţi de
cercetare avansată şi educaţie.
11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior
Acest obiectiv presupune ierarhizarea programelor de studii printr-un proces de evaluare a calităţii
programelor, calitate care va reprezenta unul dintre criteriile de bază la încadrarea universităţilor într-una
dintre categoriile menţionate anterior. Finanţarea sistemului de învăţământ superior se va realiza în funcţie
de calitate şi performanţă prin concentrarea resurselor şi prioritizarea investiţiilor (resursele financiare vor
fi alocate cu prioritate către consorţii - universităţi fuzionate).
12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar
Mecanismului de ierarhizare a universităţilor i se va adăuga un sistem stimulativ de finanţare a
excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi calitatea serviciilor de educaţie şi care este
structurat astfel: un procent minim de 30% din finanţarea de bază se acordă universităţilor publice pe baza
criteriilor de calitate stabilite; un fond de dezvoltare instituţională se adresează celor mai bune instituţii
de învăţământ superior din fiecare categorie; fondurile de finanţare suplimentară se alocă de către minister.
Excelenţa instituţională va fi completată şi printr-un sistem coerent de susţinere a excelenţei individuale,
fapt ce va asigura un nivel de competitivitate a activităţii fiecărui membru al comunităţii academice (cadre
didactice, studenţi, cercetători), efectul cumulativ al acestui sistem fiind reunit în performanţa
universităţii.
(Sursa: PNR pag 104-107)
Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ținte 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.
Evoluția prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
An
Indicator(%) 18,4 17,2 16,0 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3
Tabel 5.1.2.1. (Sursa: PNR pag 110)
Programul Național de Reformă 2011-2013 cuprinde referiri explicite pentru Dezvoltarea
învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii postliceale, prin :
 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în învăţământul postliceal
de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29 mil. lei/an). Instituţie responsabilă:
MECTS;
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 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea proiectelor:
Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii
(perioadă: ianuarie 2010 - mai 2012; buget total: 18,49 mil. lei) şi Formarea cadrelor didactice din
învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne interactive de
învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010 - iulie 2013, buget total: 10,69 mil. lei). Responsabili:
MMFPS, MECTS prin Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT), autorităţile locale, unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul de afaceri;
 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor și al Formării Profesionale (CNFPA),
introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor
pe nivelurile de calificare din România. Instituţii responsabile: CNCFPA – MECTS, MMFPS.
Creșterea ponderii populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară
Traiectoria țintei vizează atingerea unui nivel de 20,25% în 2013, de 22,17% în 2015 şi de 26,74% în
2020. Evoluţia prognozată a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie
terţiară:
2010
2011
An
18,1
18,7
Indicator (%)
Tabel 5.1.2.2. (Sursa: PNR pag 112)

2012
19,4

2013
20,2

2014
21,3

2015
22,1

2020
26,7

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013-2020-2030, consideră
educația și formarea intervenții esențiale pentru dezvoltarea capitalului uman și propune drept obiectiv
naţional dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe
o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 mil. persoane, prin:

Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în
obiective specifice ale POSDRU;

Internalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi obiectivelor
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte, aptitudini şi deprinderi
necesare existenţei şi performanței personale în lumea modernă;

Educația pentru dezvoltare durabilă, în toate programele de pregătire, de la științele
naturii la practicile responsabile ale civismului și de la sustenabilitatea producției și consumului în
raport cu resursele la însușirea principiilor diversității culturale, ale bunei guvernări și statului de drept;

Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi
informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică.

I. 5. Priorități la nivel regional
În procesul de planificare strategică a Regiunii Vest obiectivele și setul de măsuri de intervenție
au fost stabilite având drept repere obiectivele Strategiei Europa 2020, împreună cu țintele asumate de
România, comparate cu situația din 2012 la nivel național și cu situația Regiunii Vest în raport cu acești
indicatori.
Obiectivul general: Regiunea Vest are ca obiectiv general atingerea nivelului de calitate a vieții
pentru locuitorii săi, comparabil cu cel din regiunile puternice, non-capitale ale Europei.
Pentru a îndeplini acest obiectiv Regiunea Vest va deveni o regiune –productivă – dinamică –
conectată la nou – coezivă – agreabilă.
Obiectivul specific care vizează direct intervenții în educație și formare profesională este
Îmbunătățirea indicatorilor de participare în special în învățământul secundar superior și în
învățământul terțiar, iar printre cele 8 priorități de dezvoltare asumate se regăsește în mod explicit
unul dedicat educației: Axa 4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității în sectoarele educație,
sănătate și servicii sociale.
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Obiectivul aferent axei 4 este: Dezvoltarea capitalului uman din regiune prin creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă, incluziune socială și acces crescut la educație și la servicii de sănătate și sociale
de calitate.
Strategia şi Programul strategic de dezvoltare economic-socială a Județului Timiș pentru perioada
2015-2020/(2023) creionează direcțiile și obiectivele asumate de județ pentru următorul ciclu de
planificare: www.cjtimis.ro/judetul-timis/strategia-dedezvoltare-a-jude.html .
Documentul este structurat pe Obiective de dezvoltare definite pentru fiecare din cele 11 axe
strategice, iar Educația și Resursele Umane constituie o axă de sine stătătoare, prioritară, având drept
obiectiv de dezvoltare: „Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman in reproiectarea
inovativă a produselor, serviciilor și tehnologiilor din toate domeniile vieții economico-sociale, în
educaţia iniţială şi cea continuă, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei muncii şi cu standardele
europene”.
Pentru Axa 3 – Educație și resurse umane sunt detaliate cinci Domenii de intervenție, fiecare
cu un set de măsuri concrete. La nivel de domeniu de intervenție, sunt identificare și instituțiile cu
responsabilități și competențele aferente acestor aspirații. Aici sunt nominalizate: Consiliul Judeţean
Timiş, Administraţia Publică Locală, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, unităţi de învăţământ, unităţi
de formare profesională, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Judeţeană de Ocupare
a Forţei de Muncă Timiş, mediul de afaceri, agenţii de dezvoltare judeţeană/ regională.
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I.6. Priorități la nivel local
Anii care au urmat integrării României în Uniunea Europeana, dar și faptul că țările dezvoltate ale
UE au ieșit mai rapid din recesiune, a condus la migrarea în continuare de forța de munca spre țările UE.
Pe plan local, o adevărată amenințare pe piața muncii o constituie deficitul de competente la nivelul
candidaților astfel încât putem vorbi de apariția unui dezechilibru între cerere și oferta de forța de munca
calificata.
Ca urmare, planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu
nevoile pieței muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea din ce în ce mai crescută a serviciilor,
relansarea proiectelor în domeniul construcţiilor/infrastructurii și nevoile de dezvoltare a agriculturii.
Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională
sporită a forţei de muncă. Este necesară o permanentă adaptare a ofertei educaționale la cerințele pieței
muncii prin aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională și adaptarea prin curriculum în
dezvoltare locală (CDL).
Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să includă în oferta
lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile actuale
şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se adapteze concurenţei
tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o paletă mai largă de
competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare.
Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii
vor trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi, pe de
altă parte, vor trebui să fie înzestraţi cu competenţe superioare pentru a fi competitivi.
Situaţia actuală şi proiecţia cererii şi a ofertei de forţă de muncă pe termen mediu susţin necesitatea
creşterii numărului de elevi şi pregătirea acestora în domenii cu potenţial competitiv, care au la bază
tehnologii moderne, prin urmare, devine necesară asigurarea unui nivel de pregătire tehnic corespunzător
unei economii moderne. Conform proiecţiilor, ocupaţiile cu perspectivă de dezvoltare pe termen mediu
sunt: tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii, meseriaşi şi muncitori calificaţi în construcţii şi
asimilaţi mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje, montatori şi reparatori de aparate şi
echipamente electronice şi electrotehnice, operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente
şi alte produse, muncitori calificaţi în reglarea şi întreţinerea maşinilor şi instalaţiilor, lucrători calificaţi
în servicii personale şi de protecţie, conducători de vehicule. Pe de altă parte, deoarece procesul de
modernizare a economiei şi de adecvare a ei la mecanismele pieţei unice europene va impune o
restructurare semnificativă a structurii economiei, este necesară asigurarea unei baze mai largi de
cunoştinţe şi aptitudini care să permită absolvenţilor un grad crescut de flexibilitate pe piaţa muncii.
Deoarece cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară comparativ cu oferta în
toate regiunile de dezvoltare economică, în special pentru nivelul de pregătire preuniversitară, dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe cât mai ridicate în domeniul tehnologic şi informatic
sporesc şansa absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a-şi găsi un loc de muncă.
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II. ANALIZA NEVOILOR
II. 1. Analiza mediului extern

Așezarea geografică a județului Timiș îi conferă acestuia o amplasare privilegiată, fiind cel mai vestic
județ al României. Se învecinează la vest cu judetul Csongrad - Ungaria și la sud-vest cu provincia
Voievodina - Serbia, legătura între cele doua județe fiind asigurată de punctele de trecere a frontierei de
la Cenad, respectiv de cele de la Stamora Moravita și Jimbolia. Județele române vecine cu județul Timiș
sunt Arad la nord, Hunedoara la est și Caraș-Severin la sud-est.
Timișul, cel mai mare județ al țării (8697 km pătrati), beneficiază de un relief deosebit de variat:
câmpie în partea vestică și centrală, zona deluroasă continuată cu relief montan, în partea estică. Teritoriul
județului este traversat de râurile Timiș și Bega, iar clima este plăcută, temperat-continentală cu influențe
mediteraneene.
Resedința județului, municipiul Timișoara, este cel mai important oraș al Regiunii Vest a României,
locuit de peste 350.000 de români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari si alte etnii. Simbol al democrației,
solidarității, al toleranței și al spiritului de inițiativă, Timișoara este un oraș vestic nu numai prin așezare,
ci și prin mentalitatea de vocație occidentală a locuitorilor săi, care se mândresc cu tradiția culturală și cu
performanțele economice.
Populația județului este de 687.377 locuitori, Timișul fiind considerat, pe bună dreptate, un județ
multietnic. Distribuția populatiei pe mediile rural și urban este de circa 400.000 de locuitori în mediul
urban, restul de 300.000 fiind localizați în mediul rural.
Economia județului Timiș este puternică și diversificată bazându-se pe tradiția regiunii, localizarea
favorabilă a județului și forța de muncă înalt calificată. Acest fapt este susținut și de prezența numeroasă
a investitorilor autohtoni și străini.
Din cele peste 23.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului, în judetul Timis sunt prezente mai
mult de 4.000 de firme cu capital străin, din care cca. 600 au investit direct în producție. Printre companiile
străine de prestigiu prezente, amintim: Continental AG, Solectron Corp. România, Zoppas Industries
România, Philips&Elba Street Lighting, ABB Rometrics, Alcatel NS, Delphi Packard, Siemens
Automotive, Procter&Gamble, Eybl Textil, Eybl- Automotive- Components, Kromberg & Schuberrt, Lisa
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Drexlmayer, Mecatim (Group Daewoo), Incontro Prefabricati, IMP Romania Industrial CO, Ceramica
Apparechi Sanitari, Monlandys, EFF și altele. Ponderea cea mai însemnată în productia totală a județului
(70%) o deține industria prelucrătoare, cu principalele ramuri ale acesteia, industria alimentară, industria
chimică, industria textilă, industria de prelucrare a metalului și a lemnului.

II.1.1. Profil demografic
În conformitate cu datele recensământului populației din 2011 și cu datele publicate în Anuarul
Statistic 2013, populația Regiunii Vest, cu 1.828.313 de locuitori înregistrați reprezintă 9% din populația
României (20.121.641 locuitori), cu o distribuție neuniformă între județele regiunii.
Potrivit rezultatelor recensământului din 2011, populaţia stabilă a judeţului Timiş a fost de 649777
persoane, cu 29918 persoane mai puţin decât la recensământul din 2002. Din totalul populaţiei stabile
399,9 mii persoane aveau domiciliul în municipii şi oraşe (61,6%), iar 249,9 mii persoane locuiau în
comune (38,4%). În Municipiul Timişoara au fost înregistraţi 303.708 locuitori, adică 48% din totalul
persoanelor recenzate în întreg judeţul Timiş. Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul
Timiş se situează pe locul 5 în ierarhia judeţelor.
Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) arată că populaţia judeţului este este concentrată
mai mult în mediul urban fiind la nivelul anului 2011 în număr de 399900 persoane şi de 249900 persoane
în mediul rural.
Distribuţia pe sexe indică o populație uniformă, totuși, populația feminină este ușor majoritară cu
o pondere de 52,04%, față de cea masculină 47,95%.
În ceea ce priveşte structura pe principalele grupe de vârstă ale populaţiei judeţului Timiş, în
anul 2010, din analiza figurii 1. prezentată mai jos, se pot observa următoarele trăsături specifice:
- populaţia sub 14 ani reprezintă 14% din populaţia judeţului;
- populaţia între 15 - 64 de ani reprezintă 72,8% din populaţia judeţului;
POPULAŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ

65+ ani

TOTAL
30-64 ani

0-14 ani
15-19 ani
TOTAL

20-24 ani
25-29 ani
30-64 ani

25-29 ani

65+ ani

20-24 ani
15-19 ani
0-14 ani

Figura 1. Populaţia judeţului Timiş pe grupe de vârstă la 31 decembrie 2010
Sursa: INS, Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj, în trimestrul IV 2010

De asemenea, se mai observă că populaţia în vârstă de muncă existentă la nivel judeţean cuprinsă în
intervalul 15 – 64 de ani reprezintă 72.8% din totalul populaţiei judeţului, în timp ce populaţia sub 15 ani
şi cea de peste 65 de ani reprezintă 27,3% din totalul populaţiei.
Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate se poate observa că diversitatea
etnică rămâne o caracteristică puternică a judeţului Timiş. Cu toate acestea se remarcă faptul că în ultimii
zece ani avem de-a face, în general, cu un proces de scădere a populaţiei aparţinând grupurilor etnice .
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La acest proces au contribuit o serie de factori precum:
creşterea procentului de cetăţeni români de naţionalitate română;
diminuarea netă a comunităţilor de maghiari şi de germani în judeţul Timiş.
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Fig.2. Structura populaţiei judeţului Timiş pe naţionalităţi la recensămintele din 2002 şi 2011
Sursa: INS, Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2011.

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei declaraţi a
persoanelor recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental al fiecărui individ de a-şi declara în
deplină libertate şi fără nici un fel de constrângere apartenenţa etnică. Rezultatele recensământului
populaţiei relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile a judeţului de 649777 de persoane, 555752 de
persoane (85,5% din populaţia judeţului) s-au declarat români, în scădere cu 8698 de persoane faţă de
2002.
În judeţul Timiş pe lângă populaţia de etnie română, s-au declarat :
 35294 (5,4% din populaţia judeţului) maghiari, în scădere semnificativă faţă de 2002 cu 16127 de
persoane; cauzele acestei scăderi le regăsim în emigrările din motive economice, mai ales, sporul
natural negativ.
 14535 (2,2% din populaţia judeţului) rromi, în scădere faţă de 2002 cu 1550 de persoane.
 10100 (1,6% din populaţia judeţului) sârbi, în scădere cu aproape 3117 persoane faţă de 2002; există
aceleaşi explicaţii ca şi în cazul germanilor şi maghiarilor.
 8497 (1,3% din populaţia judeţului) germani, în scădere faţă de 2002 cu 5732 de persoane; cauzele
acestei scăderi le regăsim în emigrările din motive economice.
 5953 (0,9% din populaţia judeţului) ucraineni.
 4500 (0,7% din populaţia judeţului) bulgari.
 Alţii – 17967 de persoane (2,7% din populaţia judeţului).
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Structura populaţiei pe naţionalităţi 2011
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Fig3. Structura populaţiei judeţului Timiş pe naţionalităţi la recensământul din 2011
Sursa: INS, Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2011.

În ceea ce priveşte procesul de migraţie, acesta are în vedere mai multe aspecte. În primul rând,
legat de migraţia internă, structura economică a suferit o serie de modificări, în sensul că mare parte din
întreprinderile de stat au fost nevoite să-şi reducă semnificativ personalul sau chiar să se închidă. În acest
nou tablou socio-economic, soluţiile de adaptare au fost dintre cele mai diverse: populaţie care a plecat în
străinătate, la muncă sau definitiv; populaţie din mediul urban care a plecat fie în alte zone urbane mai
dezvoltate economic, fie către mediul rural; populaţie din mediul rural care pleacă spre mediul urban.
Legat de migraţia internă se mai poate spune că avem de-a face cu reducerea migraţiei pe distanţe lungi
în favoarea celei pe distanţe scurte. Acest fenomen a dus la apariţia unor zone care atrag populaţia dintro anumită zonă învecinată în strânsă legătură cu locul de muncă.
Faptul că oamenii aleg să plece din mediul urban către cel rural poate avea un impact demografic
pozitiv. În general, populaţia care pleacă din urban în rural are un nivel de instruire superior şi este, în
general, populaţie mai tânără, fapt care influenţează viaţa comunităţii rurale.
Alături de migraţia internă, un factor deosebit de important pentru structura populaţiei este şi
migraţia externă. Un aspect important de care trebuie ţinut cont este faptul că după 1989 cetăţenii
României au putut călători liber. Migraţia externă este un fenomen a cărui evoluţie depinde de forţa de
„atracţie sau respingere” pe care factori, de cele mai multe ori, de natură economică o exercită asupra
indivizilor.
Schimbările din sistemul politico-social românesc a făcut ca populaţia din judeţ să se poată
îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA şi Canada. Această pierdere de
„materie cenuşie” pare să pună la ora actuală probleme mai mari decât acum câţiva ani întreprinderilor de
vârf.
Evoluţia fenomenelor demografice din România s-a reflectat în ultima perioadă în schimbările
intervenite în structura pe vârste a populaţiei, cu implicaţii atât pe plan demografic, cât şi pe plan socioeconomic.
În acest sens, proiectarea populaţiei pentru o perioadă de 15-20 ani ne poate oferi informaţii utile
asupra evoluţiei numărului şi structurii de vârstă a populaţiei din România şi din regiunea Vest.
Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii
populaţiei sunt: natalitatea, mortalitatea şi migraţia.
În profil teritorial se remarcă o diminuare a natalităţii în toate judeţele Regiunii Vest, judeţul Timiş,
alături de municipiul Bucureşti, fiind zone cu o natalitate dintre cele mai scăzute la nivel naţional.
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Înscrisă în tendinţa generală din cadrul perioadei de „tranziţie demografică”, România se confruntă
cu o scădere a natalităţii, fenomen care are unele particularităţi. Principalii factori care au determinat
scăderea natalităţii sunt de natură economică şi socială. În primul rând, este vorba despre o transformare
semnificativă 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.
Se adaugă acestei transformări participarea din ce în ce mai constantă a femeilor la activităţi din
afara familiei. Această participare este mai accentuată în mediul urban, fertilitatea mai scăzută a populaţiei
urbane influenţând mai pronunţat nivelul fertilităţii generale.
În perspectivă, este de anticipat ca populaţia Regiunii Vest să scadă în intervalul 2002-2025 cu
aproximativ 200.000 de locuitori. Scăderea populaţiei va fi moderată până în anul 2010 şi mai accentuată
spre sfârşitul orizontului de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor
în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat al
migraţiei interne şi externe. Este de menţionat fenomenul de atragere a forţei de muncă din alte state, care
poate influenţa cifrele, dar şi cu efecte şi probleme de ordin social, economic, cultural etc.
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Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru ÎPT o mai mare
concentrare în orașe a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind
necesară asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul rural, totuși, semnificativă.
Fenomenul de îmbătrânire este accentuat în regiune și trebuie luat în considerare în procesul de
planificare a ofertei, analizând pe sectoare procentul de persoane active care vor ieși în pensie în
următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce privește forța de muncă calificată și ocupată.
Populația regiunii, inclusiv populația de vârstă școlară, este afectată de fenomenul de emigrare
temporară, cu influențe asupra ofertei de calificări la nivel regional.
Diminuarea numărului de elevi, implicit diminuarea claselor din oferta regiunii are drept efect
limitarea diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de clase propuse, nu se va putea asigura
acoperirea nevoilor de calificări și domenii de calificare în fiecare județ. Această situație va influența în
mod negativ posibilitățile de adecvare a ofertei la cererea angajatorilor, în primul rând, în ceea ce privește
includerea de noi calificări profesionale în ofertă.
Populaţia judeţului este caracterizată prin faptul că femeile sunt majoritare. De asemenea, la
nivelul anului 2010, ea este concentrată mai mult în mediul urban (un număr de 223774) decât în cel rural
(un număr de 129985).
Populaţia activă şi aptă de muncă, din perspectiva vârstei, reprezintă 71,6% din totalul populaţiei,
pondere mai mare decât cea de la nivel naţional. O pondere importantă în cadrul populaţiei este ocupată
şi de populaţia de până la 14 ani care reprezintă 14%, iar populaţia de peste 65 de ani reprezintă 13,3%.
Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate se poate observa că diversitatea etnică
rămâne o caracteristică puternică a judeţului. Se mai poate observa creşterea procentului de cetăţeni
români de naţionalitate română, diminuarea comunităţilor de maghiari şi germani, creştere uşoară a
populaţiei de rromi.
Judeţul se caracterizează printr-un spor negativ al populaţiei, spor care este dat de diferenţa foarte
mare între numărul de născuţi vii şi numărul celor decedaţi într-un an. De asemenea, se mai poate urmări
şi fenomenul de migraţiune externă a populaţiei. Astfel, majoritatea emigranţilor legali au avut un nivel
ridicat de instruire şi calificare, au fost tineri, fără diferenţe semnificative de gen, preponderent persoane
căsătorite.
Judeţul Timiş încheie un al doilea deceniu consecutiv de scădere demografică, fără perspectivă ca
în viitorul apropiat, să aibă parte de o inversare a tendinţei. După ce a atins cel mai înalt nivel de locuire
din istoria sa la jumătatea anului 1990 (când avea peste 735.000 de locuitori), Timişul a pierdut în primul
deceniu postdecembrist opt procente din totalul locuitorilor, iar în al doilea deceniu, încă patru procente dar această cifră poate fi dublă dacă se ia în calcul faptul că o parte importantă a populaţiei judeţului şi-a
rupt definitiv legăturile cu localităţile de origine. Aproape trei sferturi din această pierdere se datorează
mediului urban.
Dacă este să ne referim la evoluţia populaţiei judeţului Timiş se poate spune că aceasta se înscrie
în trendul general al populaţiei României şi anume unul descrescător. Totuşi, nu scăderea numărului
populaţiei este aspectul cel mai îngrijorător, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă
a structurii pe vârste.
II.1.2. Profilul Economic
Mediul economic este bine conturat la nivelul Regiunii Vest, și oferă repere importante pentru
ÎPT. Este deosebit de clară tendința de dezvoltare a sectoarelor economiei către domenii cu productivitate
ridicată, iar competitivitatea regională are una dintre cele mai importate resurse: cea umană, existentă și
viitoare.
Având în vedere gradul de îmbătrânire a forței de muncă și lipsa unui surplus de calificări pe piața
muncii, investitorii se orientează puternic către forța de mucă pe care și-o dezvoltă încă din etapa de
formare inițială, pe toate nivelurile (muncitori calificați, specialiși și experți cu studii superioare).
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În județele regiunii se contureaza zone de interes pentru sectoarele economice mai relevante, ceea
ce ar necesita o planificare regională a ofertei de formare profesională: ar fi eficiente dacă ar funcționa
centre de formare puternice acolo unde există și cea mai importantă cerere de calificări și care poate investi
în instruirea practică.
Nu este eficient nici din perspectiva costurilor păstrarea acelorași oferte înfiecare județ, în raport
de competiție între aceste centre. Abordarea ofertelor în mod complementar ar aduce un plus de eficiență,
cu condiția asigurării unui grad mai ridicat de mobilitate a tinerilor pentru perioada de formare
profesională.
Timiș se număra intre județele fruntașe din punct de vedere al exportului ocupând locul 3 în
clasamentul național.
Județul Timiș are în continuare un specific pronunţat industrial (industria prelucrătoare); o
pondere importanta având și domeniile servicii și construcții.







Diversitatea activităţilor economice:
Industria:
Judeţul Timiș îşi păstrează profilul industrial semnificativ prin:
cea mai mare pondere a industriei prelucrătoare în formarea VAB din regiune;
dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare are în continuare cea mai mare
pondere din totalul investiţiilor brute la nivel judeţean;
diversitatea activităţilor industriale, fiind reprezentate aproape toate ramurile industriale, mai ales:
mașini și aparate electrice, construcţii metalice şi produse din metal, maşini şi echipamente, mijloace
de transport, industrie alimentară şi băuturi, textile şi produse textile, confecţii din textile, pielărie şi
încălţăminte, prelucrarea lemnului.
parcuri industrial.
Ponderea mare a industriei comparativ cu media europeană, corelată cu evoluţiile
descrescătoare din ultimii ani sugerează că evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom
face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară
a unor ramuri industriale cu valoare adăugată mare.

Servicii
Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi
devansând industria în formarea PIB şi a VBA. Judeţul Timiș ocupă primul loc în regiune din punct de
vedere al ponderii serviciilor în VBA.
În cadrul serviciilor se detaşează:
 Comerţul. Se constată preponderenţa întreprinderilor mici care lucrează în comerţ, alături de o
prezenta în creștere continua și a marilor lanțuri de magazine;
 Activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii. Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi
nevoi în creştere pentru servicii de transport și logistica în sprijinul unităților economice.
 Activităţile de hotel şi restaurant.
 Dezvoltarea serviciilor în domeniu telecomunicaţiilor prin noile tehnologii în telefonia fixă şi mobilă
care antrenează schimbări rapide în domeniu.
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Construcţiile
Și sectorul construcțiilor este în ușoară creştere față de anii precedenți ca pondere în formarea PIB
și VAB, fiind susţinut de dinamica investiţiilor în infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică
(alimentare cu energie electrică, apă, gaz etc.), edilitară şi pentru afaceri.
Agricultura
Județul Timiș are în continuare condiții de dezvoltare a agriculturii dacă va avea în vedere nevoile
de modernizare şi eficientizare a agriculturii din perspectiva aderării la UE.
Mediul
Unitățile economice trebuie să țină cont de cerințele referitoare la respectarea standardelor UE
pentru protecţia mediului.
Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii reclamă din partea învățământului profesional și
tehnic un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la
sarcini de lucru diverse, prin:
 Asigurarea pregătirii de baza pe competenţe tehnice generale solide;
 Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu dezvoltarea de abilitați și competenţe
specifice economiei de piață (competente antreprenoriale, tehnici de vânzare, marketing etc.);
 Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți;
Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaționale induse de investițiile străine şi cerințele de
competitivitate, trebuie ținut cont de:
 Creșterea permanentă a nivelului de calificare al absolvenților ÎPT;
 Importanta competenţelor-cheie;
 Formarea unor competențe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de
vânzare;
 Cunoașterea limbilor străine;
 Colaborarea între școli pentru calificările care presupun competențe combinate, de exemplu: tehnice și
protecția mediului, tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică,
publicitate, design pagini web) etc.;
 Formarea continuă a profesorilor.
Ca răspuns la cerinţele de mediu și a celor legate de sănătate și securitate ocupațională (sănătatea și
securitatea muncii) pe baza standardelor UE, legislația de mediu, cea de sănătate și securitate în muncă
au fost actualizate și armonizate cu legislația specifică din celelalte state ale UE.
Ca urmare, unitățile economice din județul Timiș au investit și investesc în continuare în instruire și
activități specifice în aceste domenii, iar învățământul tehnic și profesional va trebui să își
actualizeze oferta educaționala prin:
 Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecția mediului pe baza
standardelor de mediu ale UE;
 Dezvoltarea unor competențe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de
specialitate;
 Instruire specifică de baza în domeniul sănătății și securității ocupaționale (sănătatea și securitatea
muncii), corespunzător domeniilor de pregătire.
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II.1.4 Piața Muncii
Începând cu anul 2010, la nivelul Regiunii Vest, resursele de muncă au scăzut de la 1275,3 mii de
persoane la 1176,8 mii de persoane în 2014. În anul 2014, judetul Timiş are numărul cel mai mare de
persoane active din regiune, 4473,4 mii de personae, și cel mai mare număr de persoane ocupate, 336.2
mii de persoane.
La nivelul anului 2015, cel mai redus număr al șomerilor s-a regăsit la judeţul Timiş 4.329 de
personae, iar populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă a fost în
judeţul Timiş 131,8 mii, cel mai mare număr din Regiunea Vest.
Rata de ocupare a resurselor de muncă a atins valori ridicate în județul Timiș, rata şomajului
înregistrat pe Regiunea Vest a fost cu 2 puncte procentuale mai scăzută decât cea pe România (5,4%). În
2014, cea mai mică rată a şomajului (de1,6 %) s-a înregistrat în județul Timiș.
Pentru întreaga perioadă se înregistrează o tendință de scădere a ratei șomajului, un semn al
revigorării pieței muncii, ajungând la valori critice pentru acest indicator, fiind necesară deschiderea pieței
și pentru muncitori din alte regiuni.
La nivelul Regiunii Vest, în anul 2009, structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie se
prezintă astfel: 17,5 din totalul populaţiei ocupate reprezintă învaţamântul superior, 64,18% reprezintă
nivelul mediu de studii - cea mai mare pondere se înregistrează în liceal 58,58%, iar cea mai mică se
regăseşte la nivelul postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 5,7% - , iar nivelul scăzut reprezintă
18,29%, din care care cel mai mic procent, 12,7%, se regăseşte la primar sau fără şcoală absolvită, 12,7%.
Din analiza structurii populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel regional, putem
spune că oferta educaţională a învăţământului pe niveluri de studii răspunde mai mult sau mai puţin la
solicitările pieţei muncii. Astfel, avem atât situaţii în care avem o cerere mare pentru anumite calificări
ofertate de unităţile de învăţământ, cât şi ofertă de calificări care nu sunt cerute de angajatori.
Strategia europeană prevede obiective ambiţioase în privinţa unei dezvoltări sustenabile. Tinerii
reprezintă unul dintre motoarele esenţiale în atingerea acestor deziderate. De aceea, importanţa educaţiei,
a formării profesionale, a integrării pe piaţa muncii devin cruciale în context european.
În prezent, un mare număr de tineri părăsesc şcoala prematur, crescând riscul de a nu-şi găsi un
loc de muncă, generând, astfel, mari costuri sociale şi economice.
În contextul evoluţiilor social-economice, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie
de personal calificat în cât mai multe domenii, în special în cele care sunt mai adaptabile nevoilor de
dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. Piaţa muncii se doreşte a fi o piaţă competitivă, la
nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. În acest scop, se urmăreşte
atât satisfacerea cerinţelor angajatorilor din punctul de vedere al competenţelor salariaţilor, cât şi
satisfacerea nevoilor angajaţilor de către organizaţia din care fac parte. În acest sens, individul trebuie
pregătit pentru activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a-şi actualiza permanent competenţele
si a face faţă exigenţelor pieţei.
Principalele aspecte identificate din analiza pieţei muncii sunt:
 tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;
 ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitatea al industriei prelucrătoare;
 evoluţie constantă de scădere a populaţiei ocupate în servicii (comerţ; transport şi depozitare,
învăţământ);
 cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul tranzacţii imobiliare şi alte activităţi de servicii;
 scăderea numărului de şomeri înregistraţi şi a ratei şomajului;
 numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de varstă 40-49;
 scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, umând aceeaşi linie
descendentă şi în cazul femeilor.
În general, ţintele PLAI sunt mai mari decât nivelul ofertei de locuri de muncă ale angajatorilor,
dar există şi excepţii unde aceste ţinte sunt depăşite (electromecanică, industrie textilă şi pielărie şi
silvicultură).
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II.1.4. Analiza PESTL(E)
Activitatea oricărei entităţi social - economice este influenţată într-o mare măsură de factorii
politici, economici, sociali, tehnologici, legislativi şi ecologici, care se manifestă din mediul în care
aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de
conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional,
de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un
mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea
finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară
activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice
proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza P.E.S.T.E. a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Colegiului Tehnic
„Henri Coandă”, Timișoara:
A. POLITIC
















cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de
învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice cu priorităţile:
descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă,
accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;
apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi în
finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ Strategia de dezvoltare a Regiunii V pentru perioada 2014-2020, PRAI, PLAI, PAS pentru perioada
2018-2023;
conceperea învăţământului ca prioritate naţională prin Planul Naţional de Dezvoltare 2014- 2020;
deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere;
liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel
guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material
didactic, programe de formare a personalului);
existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi
internaţionale;
cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea
infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar;
sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi
programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a
laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI
(sistem educaţional informatizat);
finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul guvernamental
„Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea burselor pentru elevii din Republica Moldova şi
pentru elevii capabili de performanţă, acordarea burselor profesionale;
existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a Programelor cu finalităţi de
educaţie şi formare profesională - POS-DRU – Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, Leonardo da Vinci, Erasmus+;
cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale;
existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice;
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B. ECONOMIC









insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului;
cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi
agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru finanţarea acţiunilor
sistemului de învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.);
descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât
unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai mare
inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru
angajarea absolvenţilor);
orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
proiectelor;
investițiile străine sporesc interesul pentru profilurile şi specializările tehnice;
migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea
pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii;
existenţa în Consiliul de administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi a trei
reprezentanți ai Consiliului Local.
C. SOCIAL



















fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este dependentă de
modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;
aşteptările comunităţii de la şcoală;
rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de
învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale.
şomajul sub media națională;
nivel de trai în creștere;
migrarea externă a forței de muncă calificată și înalt calificată;
plecarea părinţilor la muncă înstrăinătate;
mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări;
influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei;
educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică.
D. TEHNOLOGIC
civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie
actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice;
răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin
cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;
rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi
implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă) conduce la
modernizarea actului educaţional tradiţional;
apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de instruire şi formare.
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E. LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar românesc este
reglementat prin următoarele documente:























Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
Nr.18/10.01.2011;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile deînvăţământ;
Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007;
Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr.1409/2007;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.)
aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 2016, publicat în Monitorul Oficial Nr. 720 din 19 septembrie 2016;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6143/01.11.2011 privind
aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar;
Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3597 / 18.06.2014 privind modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4513 /28.06.2012 privind
modificarea anexei 1 a OMECTS 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală
a activității personalului didactic și didactic auxiliar;
OMEN 3240/26.03.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă
a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011;
OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul
preuniversitar;
Ordin nr.5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelelor de studii şi
documentelelor şcolare gestionate de unităţile din învatamântul preuniversitar;
Ordin nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în
invăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani;
Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învaţământul
liceal de stat - AnexaI;
Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat.
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul
disciplinelor opţionale;
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593/18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe
şcolare;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4338/2008 privind elaborarea CDL în
învăţământul profesional şi tehnic;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilorcadru de învăţământ pentru claseleIX-XII;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3331/25.02.2010 privind aprobarea planurilor
de învăţământ pentru claseleIX-X;
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3423/18.03.2009 privind aprobarea planurilor
de învăţământ pentru claseleXI-XII;
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OMEN 5739/2016 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739 din 16.11.2016;
OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;
Hotărârea Guvernului nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind
normele metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării
de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume
de falcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
OMEN 5739/16.11.2016 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014- 2015, aprobată prin
Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5739 din 16.11.2016;
OMEN 5739/16.11.2016 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare
a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat;
OMEN nr. 3382 / 24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2017.
F. ECOLOGIC

Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului
de către unităţile şcolare;





educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu (preluarea
şi incinerarea resturilor menajere provenite de la cantină, sortarea deşeurilor provenite din activitatea
unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, resturi alimentare etc.);
reabilitarea termică a clădirilor;
economisirea la maximum a resurselor de apă, de energie termică și electrică, astfel încât să se
protejeze mediul înconjurător.
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II. 2. Analiza mediului intern
II. 2. 1 Predarea şi învăţarea
Predarea, învăţarea şi evaluarea sunt cele trei activităţi didactice fundamentale care se
întrepătrund şi care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ. Una din laturile esenţiale ale şcolii
o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia elevii dobândesc competenţe profesionale,
abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă.
Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare - învăţare pentru a răspunde
stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev.
Din informările prezentate de şefii de comisii metodice din şcoală şi din asistenţele la ore se
desprind câteva concluzii.
În anul şcolar 2014 – 2015, comisiile metodice şi-au desfăşurat activitatea în spiritual didacticii
moderne promovate de Reforma Învăţământului. Primul pas l-a constituit momentul documentare –
proiectare: aprofundarea programelor şcolare, personalizarea acestora, alegerea manualelor alternative,
întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare.
Fiecare profesor a acordat o atenţie deosebită pregătirii fiecărei lecţii, esenţializând şi
sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare în funcţie de particularităţile individuale
ale acestora. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea informaţiilor transmise elevilor,
având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului de învăţare.
Activitatea în cadrul comisiilor metodice s-a desfăşurat conform planului managerial întocmit
la începutul anului şcolar şi care s-a axat pe cele trei componente ale activităţii didactice: componenta
conceptuală, componenta acţională şi componenta evaluativă.
Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, standardele de
pregătire profesională şi programele şcolare valabile pentru acest an şcolar.
Pentru aceasta s- a întocmit, la începutul anului şcolar, atât graficul de practică curentă, cât și
graficul pentru stagiile de pregatire practică (comasată).
În concluzie, profesorii de la liceu, ca manageri ai activităţii didactice, urmăresc ca întreaga
activitate să se încadreze în cerinţele impuse învăţământului în etapa actuală, stabilind obiective clare,
în concordanţă cu cele din planul managerial al şcolii. Aceasta presupune proiectarea tuturor
activităţilor didactice şi stabilirea unor strategii de instruire care să ducă la realizarea obiectivelor
propuse, având ca punct de plecare nivelul real de cunoştinţe al elevilor.
Reuşita procesului de predare-învăţare este asigurată prin:
 formarea continuă a cadrelor didactice;
 utilizarea învăţării centrate pe elev;
 includerea elevilor cu nevoi speciale;
 implementarea unui program de sprijin în învăţare;
 înfiinţarea de ateliere de lucru pe arii curriculare.
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II. 2.2. Resurse
Construcţii. Unitatea şcolară acoperă o suprafaţă de 1200 mp. Începând cu anul 1999, toate
spaţiile au fost intabulate pe unitatea de învăţământ. Clădirile sunt racordate la sistemul de termoficare al
oraşului, la apă, canal, gaz ( la cantină).

Str. Circumvalaţiunii

Amplasarea corpurilor de clădire şi destinaţia spaţiilor :

Str. C. Brediceanu nr .37

O parte din fondurile proprii sunt utilizate pentru realizarea lucrărilor anuale de igienizare atât a şcolii,
cât şi a sălii de sport, precum şi pentru achiziţionarea diverselor materiale necesare pentru întreţinerea
spaţiilor şcolii.
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19 de săli de clasă, dotate cu mobilier modern ;
bibliotecă, având un fond de carte de 24034, în creștere comparativ cu septembrie 2009 (21118),
cu un număr de utilizatori înscrişi de 1149, în creștere comparativ cu septembrie 2009 (1097), din
care activi 1003 (919 în septembrie 2009); sală de lectură, dotată cu calculator conectat la Internet;
 internat cu 20 de camere, sală de meditaţii;
 cantină cu 150 de locuri / serie;
 sală de protocol şi cinci camere de cazare;
 cabinet medical;
 calculatoare pentru gestiune contabilă şi secretariat, administraţie, 4 videoproiectoare, 3
laptopuri.
Prin investiţiile făcute din fonduri proprii s-au urmărit şi îmbogăţirea şi modernizarea bazei materiale
prin achiziţionarea de saltele pentru internat, materiale pentru cantină, diferite materiale didactice, cărţi
pentru bibliotecă, materiale pentru atelierele şcoală.
BAZA MATERIALĂ:
I.
Informații despre spațiile și dotările din unitățile de învățământ
1. Clădiri
Denumirea
clădirii

Adresa

Anul
construcției
1972

Starea
funcţională

Obs.

Clădire școală

Str. Brediceanu,
nr. 37

Cămin nr. 1

Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4

1972

Partial
satisfăcătoare

Da

Cămin nr. 2

Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4
Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4
Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4

1972

Nesatisfăcătoare

Da

1972

Satisfăcătoarea

Da

Acoperiș degradat prin
care plouă

1972

Satisfăcătoare

Da

Izolare termică
deficitară și grupuri
sanitare degradate

Sala de sport

Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4

1972

Satisfăcătoare

Da

Spălătorie și
tâmplărie
(clădire
anexă)

Str.
Circumvalațiunii,
nr. 2-4

1972

Satisfăcătoare

Da

Izolare termică
deficitară
Necesită înlocuirea
geamurilor și a
coloanelor de scurgere
Acoperiș degradat lipsă
jgheaburi, pazie,
streașină

Cantină
Ateliere

Satisfăcătoare

Dacă
necesită
reabilitare
Da

2. Săli de clasă
50

Acoperiș deteriorat:
jgheaburi, pazie și
burlane degradate
Izolare termică
deficitară
Ferestre cu rame de
lemn deteriorate care nu
se închid etanș
Majoritatea camerelor
sunt neparchetate și
mochetate
Dușurile și chiuvetele de
la etajul 4 sunt în stare
avansată de degradare
Jgheaburile și burlanele
sunt degradate
Necesită reabilitare
totală

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”
Infrastructura
şcolară

Starea
mobilierului
din dotare
Bună

Număr

Săli de clasă
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24

Iluminat
Corespunzător /
Necorespunzător
Corespunzător

Igienizare
Corespunzător /
Necorespunzător
Corespunzător

Obs.
(denumire clădire)
Clădire școală

3. Spații cu dotări / destinații spacifice disciplinelor

Informatică sala 7,
26,27
Fizică sala 25
Electronică 15
Matematică, fizică,
ingineri, TCM,
istorie, electronică,
psihologie
Săli atelier 9,
strungărie
Bibliotecă
3 săli, parter cămin 1
Sala de sport

Corespunzător

Toate orele
disciplinei
se
desfășoară
în
laborator /
cabinet
(da/nu)
Da

Corespunzător

Da

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Da

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Da

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Birou director
Birou director
adjunct
Birou sectretariat
Birou administrator
Birou informatician
Birou contabilitate
Caserie

Corespunzător

Da

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Tipul
spațiului

Laboratoare

Cabinete

Ateliere
Bibliotecă /
CDI
Săli
gimnastică
Altele

Starea
mobilierului dotare
Corespunzător /
Necorespunzător
disciplinei

Denumire

Corespunzător

Dotare cu
materiale /
mijloace
didactice
Corespunzător /
Necorespunzător

Iluminat
Corespunzător /
Necorespunzător

Igienizare
Corespunzător /
Necorespunzător

Corespunzător

Corespunzător

Corespunzător

4. Spaţii auxiliare

Grupuri sanitare
Surse de apă potabilă
Sisteme de încălzire
Spaţii pentru depozitarea
combustibililor pentru
încălzire
Altele

Dacă îndeplinesc
condiţiile igienicosanitare de funcţionare
Da
Da
Da
-

Dacă afectează sau nu ,
starea de sănătate a elevilor
şi cadre didactice
Nu
Nu
Nu
-

Propuneri de
îmbunătăţire a
situaţiilor critice
-

-

-

-

Obs.

5. Tehnică de calcul
Număr
Calculatoare /
laptopuri din dotare
utilizate în procesul
de învățământ
Table smart
Videoproiectoare
Multifuncționale

Acces la Internet

75

Da

2
3
2

-

Eficienţa
utilizării
Maxim, din
care 2
neeficiente
Maxim
Maxim

51

Obs
Este necesară achiziționarea a
unui laptop
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II STARE TEHNICĂ

1. CLĂDIRE ŞI ACOPERIŞ - se vor complete corpurile de clădire ale unităţii de
învăţământ.

S+P+3E

Necesită

Nu

1972
1972
1972
1972
1972

S+P+4E
S+P+4E
S+P
P
S+P+1E

Necesită
Necesită
Necesită
Necesită
Necesită

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Anul construcției
1972

C-PR – Cladire
Parțial
Reabilitată
Unitatea şcolară
funcţionează în
imobile din care
numai o parte au
fost supuse unor
lucrări de
reabilita re până
în prezent.
Lucrările s-au
încheiat în
totalitate.
Celelalte corpuri
care nu au fost
rehabilitate
necesită lucrări
suplimentare
(da/ nu)
Nu

Denumire
clădire /
adresa

Școala
–
corp 1 +
corp 2
Internat nr. 1
Internat nr. 2
Cantina
Sala sport
Atelier

C-R – Cladire
Reabilitată
Unitatea
școlară
funcționează
în imobile care
au fost supuse
unor lucrări de
reabilitare
până în
prezent.
Lucrările s-au
încheiat în
totalitate. Nu
mai sunt
necesare
lucrări
suplimentare.
(da/ nu)

C-NNR –
Cladirea Nu
Necesită
Reabilitare
(da/ nu)

Nr de
nivele
(S+P+ET
AJE)

C-ICR –
Cladire În
Curs de
Reabilitare
Unitatea
şcolară
funcţionează
în imobile
care sunt
supuse unor
lucrări de
reabilitare în
derulare în
prezent
(da/ nu)

C-NR –
Cladire
Nereabilitată
Unitatea
şcolară
funcţionează în
imobile care
nu au fost
supuse unor
lucrări de
reabilitare până
în present, dar
care necesită
lucrări.
(da/ nu)

Nu

Da

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Da
Da
Da
Da

2. INTERNAT ȘCOLAR
Nr de
nivele
(S+P+
ETAJE)

Internat
Internat nr. 1
Internat nr. 2

S+P+4E
S+P+4E

Capacitatea
– nr. locuri
conform
proiect

Anul
construirii
1972
1972

160
160

Nr.
locuri
ocupate
de elevi
60
-

Nr.
locuri
ocupate
de
studenți
40
-

Nr. locuri
ocupate de
alte
persoane
-

Funcțional /
nefuncțional
Funcțional
Nefuncțional

3. CANTINA
Capacitatea
de servire
pe 1
schimb
150

de
preparare a
mesei
150

Nr elevi
care
servesc
masa la
cantina
70

Număr persoane care
servesc masa
Alte
persoane

elevi
70

-

Resurse umane
52

Autorizatie sanitar
veterinara
Obs.
Da – nr. / nu
Da – nr. 3006/11.06.2010
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Personalul şcolii
În anul şcolar 2017– 2018, personalul şcolii era format din:
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

NUMELE ȘI
PRENUMELE
Eftimie N. Mariana
Ianoșev Miodrag
Pîrva Daniela
Stîngă Luminița
Bot Lăcrimioara
Herisanu Nicoleta
Suciu Adelina
Muntean Maria
Bratu
Marica Crenguța
Potocean Cornelia
Lăzărel Emilia
Sofran Mărioara
Isbiceanu Voicu
Ștefu Vionelia
Țuhașu Anișoara
Olaru Daniela
Indreica Maria
Midvichi Liliana
Berariu Doina
Borugă Gabriel
Chișărău Florida
Curtuzan Delia
Cioloca Delia
Ionav Delia
Isbiceanu Voicu
Ivașcu-Ilici Silca
Popescu Ana
Rusu Vladimir
Spirtu Cleopatra
Stanese Doina
Stoiconi Claudia
Szasz-Toma Laura
Vicaș Corina
Ardelean Ornela
Dimache Mihaela
Tudoran Olivia
Ciobanu Alina
Biro Renatte
Meroniuc Manuela
Oberșterescu Diana
Pășcălău Ana
Chirculescu Lucia
Usturoi / Zambori
Andreea
Popa Ancuța
Cărăneanț Claudiu
Chita Miruna
Colb Cristian
Kapor Nicoleta
Lungu Aurora
Popa Didina
Șonea Ana
Iova Ioana
Sârbu Lavinia
Truță Aurora
Frantescu Cristian

DOCTORAT

GRADUL
DIDACTIC I

GRADUL
DIDACTIC II

DEFINITV

DEBUTANT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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În anul școlar 2017 – 2018 corpul profesoral a fost format dintr-un număr de 33 de cadre
didactice cu gradul I, 9 cadre didactice cu gradul II, 9 cadre didactice cu gradul definitiv și 4 cadre
didactice debutante.
Personalul didactic auxiliar a avut următoarea componență:
Nr. crt.
1
2
3
4

Numele şi prenumele cadrului
didactic-auxiliar
BENEA

ELEONORA

DAS

IONELA

ILIE

NICOLETA

5
6

MURGU

MONICAADRIANA
DRAGA

PINTILIE

DRAGHITA

7
8

UDRESCU

MARIA

ZAMFIR

GHEORGHE

9
10

COSMESCU
HONAIE

ELENA
OTILIA

MALAIMARE

Incadrarea
Administrator
financiar grad I
Bibliotecar gradul I
Secretar instituţie
unitate de învăţământ
IA
Informatician gradul
IA
Pedagog şcolar IA
Administrator
financiar grad I
Pedagog şcolar II
Administrator
patrimoniu grad III
Supraveghetor noapte
SECRETAR SEF

Personalul nedidactic a fost format din:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Numele şi prenumele personalului nedidactic
BELINTAN
BODNARIUC
SPATAR
TURCAS
APETREI
BLAJ
BUTIRI
CHIRICA
CITU
GURZAU
MOCAN
PAUN
PFAFFENRATH
SZASZ
BUJOR
CIORNA
CORSEI
ELEKES
FA
GHIROCIAN
GRUIA
LUGOJ
PAUN

MARIANA-LENUTA
VASILE
CORINA-DANIELA
MONICA PARASCHIVA
SANDA
GHEORGHE-ADRIAN
MARIN-GAVRIL
ANA
GHEORGHE
SILVIA-OTILIA
AVRAM-IOAN
GHEORGHINA
DANIELA-MARIANA
CSABA
MARIANA
TERENTE
STEFAN
SANDU-GHEORGHE
PAVEL
ANA
GHERGHINA
DOREL
NICOLAE
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Incadrarea
Îngrijitor I
Îngrijitor I
Îngrijitor I
Îngrijitor I
Îngrijitor I
Muncitor III
Muncitor III
Muncitor IV
Muncitor III
Îngrijitor I
Muncitor III
Muncitor III
Muncitor III
Muncitor IV
Îngrijitor I
Paznic I
Paznic I
Paznic I
Paznic I
Muncitor III
Îngrijitor I
Paznic I
Paznic I

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023

I.2.3. Consilierea și orientarea oferită beneficiarilor actului educaţional
Nevoile educaţionale actuale sunt multiple şi majore. Dinamica socială şi expectanţele
sociale s-au diversificat şi solicită o atenţie mai concentrată asupra factorilor de risc care pot
conduce la dezvoltarea unor comportamente inadecvate în rândul elevilor.
Valorile morale sunt denaturate şi uneori inexistente pentru diverse grupuri de elevi, ceea
ce îi conduce pe aceștia la un risc crescut de abandon şcolar, eşec şcolar, performanţă şcolară
scăzută, comportamente delicvente, consum de substanţe etc. De asemenea, neimplicarea familiei
în dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor devine o piedică în formarea acestora – pentru
a contrabalansa toate aceste aspecte ne propunem următoarele:
 Asistenţă psihopedagogică pentru elevi și cadre didactice;
 Consiliere educaţională/ consiliere psihoeducațională - pe problematici precum:
abandon şcolar, absenteism, consum de substanţe, comportamente inadecvate,
relații interpersonale, autocunoaștere, dezvoltare personală etc.
 Activităţi educaționale destinate dezvoltării abilităților de management al învățării,
management personal
 Consiliere Vocaţională/ Orientare școlară și profesioanlă
 Consiliere parentală;
Plan de acţiune pentru dezvoltarea abilităţilor cognitive şi socio-emoţionale ale
adolescenţilor
Obiective generale:
 Dezvoltarea respectului de sine, a atitudinilor pozitive faţă de propria
persoană şi formarea deprinderilor de interacţiune socială;
 Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării propriei
sănătăţi fizice şi mentale;
 Dezvoltarea resurselor personale şi a capacităţii de planificarea a carierei;
 Reducerea, stoparea sau anihilarea tendinţelor de eşec şcolar, a tulburărilor
de comportament, fuga, vagabondajul, abandonul şcolar, a tulburărilor
sexuale ,delicvenţei şi a tulburărilor de evoluţie ;
 Dezvoltarea abilităţilor de selectare / prelucrare a informaţiei solicitate
pentru a fi memorate – Managementul învățării.
 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor ( cognitive, afective,
relaţionale, familiale, structuri ierarhice etc.
Grup ţintă: elevii claselor IX-XII liceu şi ruta progresivă, părinți, cadre didactice;
Beneficiari indirecţi : familia, cadrele didactice, comunitatea.

Parteneri : Diriginţi / ONG-uri, ISJ Timiș, CJRAE / CJAP Timiș, IPJ, IJJ Timiș.
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Activități de consiliere și asistență psihopedagogică



Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi din cabinet

2

Activităţi desfăşurate conform
Registrului de activităţi de la cabinetul
de asistenţă psihopedagogică
1. Cunoaştere şi autocunoaştere
2. Profesii
3. Piaţa muncii
4. Plan de carieră
5. Egomarketing
6. Adaptarea elevilor la mediul şcolar
7. Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în
conformitate cu standardele curriculare
8. Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori
9. Stil de viaţă sănătos
10. Prevenirea comportamentelor agresive
11. Consecinţele abandonului şcolar
12. Dezvoltare personală
B. Problematica (cazuistica) cu cea mai
mare frecvenţa înregistrată în unitatea dvs.

3

C. Copii cu CES (cu diagnostic)

1

Elevi

Părinţi

Cadre didactice

Individual

Grup

Individual

Grup

Individual

Grup

63
10
2
-

104
141
141
125
125
-

24
-

110
110
150
-

13
-

24

10
26
5
75
24
45
24
63
78
13
- dificultăți emoţionale, managementul emoţiilor negative
- sisteme familiale disfuncționale
- dificultăți de adaptare , învățare, absenteism
Nr. copii în proces de consiliere la
Nr. cazuri în unitatea şcolară
nivelul cabinetului
2
-
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Implicarea în alte proiecte şi programe
Nr. Titulul proiectului/
Crt programului
1
2
3
4
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,,Gestionarea
eficientă a situațiilor
de criză,,
,,Învață să
dăruiești’’
,,Suntem Tânăra
Generație’’
Am învățat să
ascult, ca să pot
auzi!

Calitatea

Tipul

participant

local

participant

local
național

participant
inițiator
la nivelul
școlii

Parteneri

Loc de desfăşurare

Grup ţintă

CJRAE –
CJAP
Timiș
CJRAE –
CJAP
Timiș
Fundația
PRAIS
-

Col. Teh.
H. Coandă

Elevi cls. IX XII

Noiembriemai 2018

Col. Teh.
H. Coandă – Cantina
Socială Peciu Nou
Col. Teh.
H. Coandă
Col. Teh.
H. Coandă

Elevi cls IX-XII

Noiembriedecembrie
2017
Noiembrie
2017
Noiembrie aprilie 2018

Elevi cls IX-XII
Elevi cls IX-XII
liceu,
profesională

Durata (nr.
ore/luni)

Consilierea carierei elevilor din clasele terminale ( a XII-a, a XI-a profesională)
Beneficiarii serviciilor de consiliere și orientare
profesională

Număr
elevi

Tipurile de activități de consiliere și orientare
profesionale derulate cu elevii

Elevi de clasa a XII-a care au beneficiat de servicii de
consiliere și orientare profesională

59

Elevi de clasa a XI-a profesionala care au beneficiat de
servicii de consiliere și orientare profesională

84

Consiliere în carieră – grup/clasa
Consiliere individuală
Consiliere în carieră – grup/clasa
Consiliere individuală
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Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere
Nr.
crt.

Tipul activităţii de consiliere

1.

Consiliere individuală (număr de persoane
distincte care au beneficiat de consiliere)
Consiliere de grup în cabinet (număr de
persoane care au beneficiat de consiliere)
Consiliere de grup la clasă (număr de
persoane care au beneficiat de consiliere)

2.
3.
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Nr. beneficiari ai activităţii
cabinetului de asistenţă
psihopedagogică
Elevi
Părinți Cadre didactice
63

24

13

12

260

24

-

-

424

Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul unităţii şcolare
Număr de elevi consiliaţi individual/ în grup
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente violente)
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

58

3
3
3
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Activități de consiliere cadre didactice
an școlar 2017-2018

Activități de consiliere părinți
8%

92%

Activități de consiliere
părinți individual
Activitate de consiliere
pentru părinți - grup

35%

Activități de consiliere elevi
an școlar 2017-2018
Consiliere
individuală elevi

19%
7%

Consiliere de
grup în cabinetul
de asistență
psihopedagogică

74%

59

65%

Consiliere cadre
didactice individual
Consiliere cadre
didactice - grup
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II.2.4. Calificări și curriculum
II.2.4.1 Calificări
Toate calificările din oferta de școlarizare a unității noastre, atât la nivel 3 cât și la nivel 4, sunt acreditate de ARACIP.

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGIC - ZI

1

2

3

4

COLEGIUL
TEHNIC
"HENRI
COANDĂ"
COLEGIUL
TEHNIC
"HENRI
COANDĂ"
COLEGIUL
TEHNIC
"HENRI
COANDĂ"
COLEGIUL
TEHNIC
"HENRI
COANDĂ"

Localitatea

Mediul de
rezidenţă
(Urban/
Rural)

TIMIŞOARA

urban

de stat

TIMIŞOARA

urban

de stat

Profilul

Domeniul
de pregătire

Tehnic

Economic

Tehnic

Turism şi
alimentaţie

Nivelul
de
calificare

Calificarea
profesională

Tehnician în
administraţia
publică
Organizator
banqueting

Acreditare

Denumirea
unităţii de
învăţământ

Nr. ordinului
ministrului de

Autorizare

Nr.
crt.

Unitate de
învăţământ
de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Nr. clase şi număr
elevi înscrişi în anul
şcolar 2017-2018- ZI
Liceu - filieră
tehnologică - ZI
Nr. clase
a
a
a
a
IX- X- XI- XIIa
a
a
a
1
1
1
1

OUG
nr.75/2005
1

1

1

1
OUG nr.
4568/2014

TIMIŞOARA

TIMIŞOARA

urban

urban

de stat

de stat

Servicii

Servicii

Electronică
automatizări
Mecanică

60

Tehnician
operator
tehnică de
calcul
Tehnician
mecatronist

2

2

2

2
OUG
nr.75/2005

1

1

1

1
OUG
nr.75/2005
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

COLEGIUL
TEHNIC''H.COANDĂ''

3

COLEGIUL
TEHNIC''H.COANDĂ''

4

COLEGIUL
TEHNIC''H.COANDĂ''

TIMIŞOARA

1

urban

de stat

Turism şi
Bucătar
alimentaţie

învăţământ
profesional

urban

de stat

Turism şi
Bucătar
alimentaţie

învăţământ
profesional

urban

de stat

Turism şi
Bucătar
alimentaţie

învăţământ
profesional
TOTAL

61

a
a
a
IX- X- XIa
a
a
1

Nr. ordinului ministrului
de

Acreditare

Domeniul
de
pregătire

Forma de
organizare
Calificarea (învăţământ
profesională profesional/
învăţământ
dual)

Autorizare

Denumirea unităţii de
învăţământ

Localiatea

Nr.
crt.

Unitate de
Mediul
învăţământ
de
de stat /
rezidenţă
Unitate de
(Urban/
învăţământ
Rural)
particular

Nr. clase şi
număr elevi
înscrişi
în anul şcolar
2017-2018
Nr. clase

OUG nr.75/2005
1
OUG nr.75/2005
1
OUG nr.75/2005

1

1

1
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II.2.4.1 Curriculum

Curriculum-ul în dezvoltare locală (CDL) este o componentă a Curriculum-ului
Național, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei
unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenții economici.
Prin această componentă se asigură realizarea unei instruiri care să permită, în contextul
oferit de agenții economici locali, formarea tuturor competenţelor tehnice descrise în
Standardele de Pregătire Profesională. În orele de CDL alocate prin planurile – cadru de
învățământ, se desfașoară activități practice / şi de laborator pentru a se crea situațiile de învățare
identificate împreună cu agentul economic, partener al unității de învățământ.
CDL-urile propuse la profilul tehnic, domeniile mecanic, electric, electronică şi
automatizări, industrie textilă şi pielărie, turism si alimentaţie, comerţ-economic, vizează
formarea de abilităti practice necesare integrării facile a tinerilor pe piaţa muncii. Astfel, la
stabilirea conţinuturilor, s-a avut in vedere formarea la elevi a acelor competenţe cerute de
programele şcolare, dar şi în acord cu nevoile de formare impuse de agenţii economici locali.
Dezvoltarea Curriculum-ului în dezvoltare locală (CDL):
 generează o nouă structură operațională a activității de instruire / educare care susține
interdependența acțiunilor didactice pentru perfecționare permanentă;
 asigură relevanța pentru piața muncii a competențelor și aptitudinilor absolvenților
învățământului profesional și tehnic (IPT);
 evidențiază și utilizează resursele și tradițiile locale, răspunzând cerințelor și exigențelor de
instruire ale elevilor, părinților sau comunității locale;
 reprezintă principalul element de descentralizare și flexibilitate în stabilirea politicilor
curriculare, un factor de echilibru față de curriculum-ul nucleu;
 presupune participarea și eforturile reunite ale celor implicați în procesul de educație: elevi,
profesori, părinți, parteneri sociali. Rolul, responsabilitatea și angajamentele factorilor locali
și a cadrelor didactice cresc, constituind o dominantă a formării personalității școlii.
Obiectivele implementării Curriculumul în dezvoltare locală sunt:
 crearea de oportunități pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale
suplimentare solicitate de piața muncii locale, care nu sunt oferite prin curriculum;
 crearea situațiilor de învățare necesare pentru dobândirea competențelor cheie transferabile,
adaptate cerințelor locale.
Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) implementat la nivelul Colegiului Tehnic
„Henri Coandă" este prezentat în tabelul de mai jos.

62

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023

LISTA DISCIPLINELOR OPŢIONALE din CDL
în anul şcolar 2017 – 2018
Unitatea de învățământ cu PJ
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara
Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara

Clasa/ domeniu
9
electronica automatizări
9
mecanică
9
economic
9
turism şi alimentatie
10
electronică automatizări
10
mecanică

Titlul opționalului

Nr. ore/săpt

Nr.ore/an

Concepte generale de tehnologii

2,57

90

Elemente de concepţie a lucrărilor
mecanice în contextul actual

2,57

90

Organizarea activităţilor economice

2,57

90

Activităţi în turism şi alimentaţie

2,57

90

Tehnologia produselor electronice

2,57

90

Elemente tehnologice de bază în
mecanică

2,57

90

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara

10
economic

De la teorie la practică în unităţile
economice

2,57

90

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara

10
turism şi alimentaţie

Calitatea semipreparatelor,
preparatelor culinare şi produselor
de cofetărie-patiserie

2,57

90

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara

9
şcoala profesională
bucătar

Activităţi în turism şi alimentaţie

4,28

150

Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Timişoara

10
şcoala profesională
bucătar

Calitatea semipreparatelor,
preparatelor culinare şi produselor
de cofetărie-patiserie

7,71

270
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II.2.5. Parteneriate și colaborare
Ca urmare a nenumăratelor proiecte derulate sau aflate în curs de derulare, Colegiul
Tehnic “Henri Coandă” a încheiat și a dezvoltat parteneriate și colaborări numeroase (cu durată
de timp determinată, dar şi nedeterminată), dintre care amintim:
 Lycée des metieres Louis Martin Bret, Manosque, Franţa;
 Heinrich Wieland Schule, Pfhorzeim, Germania;
 CINEL, Lisabona, Portugalia;
 CKP, Wroslav, Polonia;
 Solski Center Celje, Celje, Slovenia;
 HTL Wiez, Austria;
 Instituto Barrutialde, Gernika, Spania;
 LAB,Munchen, Germania;
 Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon, Franţa;
 Colegiul-Tehnic-Ion Mincu, România;
 Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva, România;
 Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon, Franţa;
 Consiliul Britanic, partener pentru obţinerea certificării Cambridge ESOL;
 ECDL România, partener pentru obţinerea certificării ECDL profil Bacalaureat
Principalii agenţi economici care au asigurat desfăşurarea practicii sunt, pentru :
 profil tehnic, domeniul electronică şi automatizări: SC. ELBA SA, SC.AEM SRL,
DURA AUTOMOTIVE SA
 profil tehnic, domeniul mecanică: SC. ELBA SA, SC.AEM SA, SC INTELIFORM
SRL, SC.AEM SRL, DURA AUTOMOTIVE SA
 profil servicii, domeniul economic : ANAF Direcţia Generală de Finanţe
 profil servicii, domeniul turism şi alimentaţie: SC. KAUFLAND, SC.LOYD SRL,
VELVET MUSIC, Pensiunea ZEFIR
Există contracte de colaborare / parteneriate cu următoarele instituţii:
 Universitatea de Vest - practica studenţilor
 CCD Timiş - formarea cadrelor didactice prin cursuri aflate în oferta CCD şi
asigurarea unor condiţii optime de derulare a programelor de formare
 Fundaţia Estera, Fundaţia Bethany,
 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Timiş, Centrul de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Timiş, Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de
Sociologie şi Psihologie, Universitatea Tibiscus din Timişoara - Facultatea de
Psihologie.
 Parteneriate cu agenți economici- conform hărții parteneriatelor
 Protocol de colaborare cu Poliția Municipiului Timișoara, secția 4, Compartimentul
Proximitate
 Protocol de colaborare - Colegiul Tehnic Ion Mincu, Timişoara
 Parteneriat cu Grupul EDUCATIVA
 Parteneriat cu Asociația AIESEC Timișoara
 Protocol de colaborare cu Bilioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran”
 Protocol de colaborare cu Bilioteca Judeţeană Timiş
 Protocol de colaborare cu Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Timişoarei –
sectorul social filantropic.
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Proiecte şI parteneriate
2017-2018

Nr.
Crt.
1.

2.

Tip de proiect

Nivel

Scop / obiective

Inițiator

Calitatea şi
dezvoltarea
turismului în
România

proiect judeţean

Colegiul
Tehnic E.
Ungureanu,
director, Adina
Mioc

Consiliul Judeţean
Timiş, Primăria

1.051.07.2018

2 echipe
participante, premiul
3, diplome de
participare

Acord de parteneriat

Local

Scop – pregătirea elevilor
pentru activităţi de dezvoltare
a turismului în zona banatului
şi nu numai.
Obiective:
1. Promovarea
punctelor de interes turistic
din judeţul Timiş
2. Familiarizarea
elevilor cu realizarea de
proiecte în zona de
promovarea şi dezvoltarea a
turismului, în zona de vest
Scop: colaborarea dintre
Colegiul Tehnic “Henri
Coandă” şi şcolile gimnaziale
din Timişoara şi de pe raza
jud. Timiş în vederea
organizării şi desfăşurării de
activităţi extraşcolare în cadrul
liceului (promovarea
C.T.”H.C.”)

Colegiul
Tehnic “Henri
Coandă”

Şcolile Gimnaziale de
pe raza jud. Timiş:
Satchinez, Cărpiniş,
Iecea Mare,
Lenauheim, Moşniţa
Nouă, Săcălaz,
Chevereşu Mare,
Cenei, Uivar,
Orţişoara, Bacova;
Şcoli Gimnaziale din
Timişoara: Nr. 6, Nr.
12, Nr. 15, Nr. 16, Nr.
24

Pe parcursul
anului şcolar

Semnarea
acordurilor de
parteneriat;
Promovarea
dialogului şi a
comunicării între
elevii celor două
instituţii implicate în
proiect
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3.

,,Gestionarea
eficientă a situațiilor
de criză,,

local

Dezvoltarea abilităților în
rândul elevilor de gestionare a
situațiilor de criza şi de
gestionare a comportamentului

Psih. Ana
Paşcalău

CJRAE – CJAP Timiș

Noiembriemai 2018

Un procent de 50%
elevi
informaţi/abilitaţi pe
problematica
comportamentelor
de risc

4.

,,Învață să
dăruiești’’

local

Dezvoltarea inteligenţei
emoţionale la elevi în
vederea sensibilizării
acestora la problemele
semenilor / Obiective:
Dezvoltarea spiritului empatic
al elevilor față de persoanele
aflate în dificultate prin
adoptarea unui comportament
moral – caritabil.

Psih. Ana
Paşcalău

ISJ Timiș/CJRAE –
CJAP Timiş;

Noiembriedecembrie
2017

Un număr de 50 de
copii şi 25 de
bătrâni, de la cantina
socială Peciu Nou,
au beneficiat de
produse de Crăciun,
oferite de CSE –
Henri Coandă

5.

,,Suntem Tânăra
Generație’’
Prevenirea
consumului de
droguri în rândul
elevilor de liceu

național

6.

Județean

Dezvoltarea abilităților de
muncă în echipă
Prevenirea consumului de
droguri în rândul elevilor de
liceu din judeţul Timiş

Fundația PRAIS
Psih. Ana
Paşcalău

CJRAE / CJAP Timiș
IPJ Timiș
Penitenciarul –
Timișoara

7.

,,De la violență la
delicvență e doar un
pas’’

local

Prevenirea comportamentelor
violente în rândul tinerilor din
unităţile de învăţământ din
judeţul Timiş

Psih. Ana
Paşcalău

C.J.R.A.E./ C.J.A.P.
Timiș
I.P.J. Timiș / ISJ Timiş

8.

Stop bullying-ului /
Spune NU
intimidării

național

Psih. Ana
Paşcalău

9.

Siguranța elevilor în
navigarea și
accesarea jocurilor
de pe internet

local

Prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar,
respectiv a comportamentelor
de intimidare
Creşterea siguranței elevilor în
navigarea şi accesarea
jocurilor de pe internet

C.J.R.A.E./ C.J.A.P.
Timiș
/C.J.R.A.E. Cluj /ISJ
Timiş
C.J.R.A.E./ C.J.A.P.
Timiș
ISJ Timiş

Psih. Ana
Paşcalău
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Noiembrie
2017
Martie- mai
2018

AprilieMai 2018

46 elevi informaţi cu
privire la
problematica
drogurilor şi la
riscurile aferente
consumului
60% elevi informaţi
şi abilitaţi pe
problematica
comportamentelor
de risc

Martie- Mai
2018
Martie 2018

Un nr. de
aproximativ 150 de
elevi informaţi şi
abilitaţi pe
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problematica
comportamentelor
sănătoase în mediul
virtual
Înbunătăţirea
rezultatelor elevelor
la bacalaureat.
Elevele sunt mai
informate cu privire
la alegerea studiilor
şi a profesiilor de
viitor.
Proiectul a ajutat la
promovarea şcolii.

10.

Capital Filles

internaţional

Susţine elevele în orientarea
profesională; întăreşte
încrederea elevelor în ele
însele; invită elevele să
descopere mediul corporatist,
tradiţional masculin.

Herişanu
Nicoleta,
Iovan Delia

Licee(13) şi
mentori(151) din
România şi Franţa

2017-2018

11.

Proiectul cultural:
De 50 de ani
PREZENT!
Semicentenarul
Colegiului Henri
Coandă
parteneriat

regional

Evidenţiera activităţii
educative desfăşurate de-a
lungul anilor; promovarea
imaginii şcolii la nivel local şi
naţional.

Bratu Crenguţa
Iovan Delia

octombrie
2017

judeţean

Ardelean
Ornela
Popa Ancuţa

Decembrie
2017

Elevii au fost
recompensati cu
premii în valoare de
1500 lei

Hi! Tech English –
Concurs regional de
limba engleză
pentru colegiile şi
liceele cu profil
tehnic, tehnologic şi
vocaţional

Regional (înscris
în CAER 20172018, respectiv
Agenda
Culturală a
Centrului pentru
Artă şi Cultură
Timiş)

Acest parteneriat a avut ca
scop, sponsorizarea
concursului Art Deco Recarta din deşeuri electrice şi
electronice, pentru a
recompensa elevii care au
câştigat premii şi nu numai
Promovarea limbii engleze în
rândul elevilor ce studiază la
şcoli cu profil tehnic /
tehnologic şi vocaţional, la
nivelul judeţului Timiş, dar şi
a celor partenere – Arad,
Caraş-Severin, Bihor
Recompensarea elevilor care
fac performanţă la concursul
de limba engleză, cu premii
prin proiectul de cofinanţare a
acţiunii de către CJ Timiş

CJT, Primăria, ISJ,
Sindicatul
învăţământului, mediu
universitar agenţi
economici, profesori,
elevi
Birou Executor
Judecătoresc Asociaţi
Galati
Micu Constantin si
Badiu Florin
ISJ Timiş,
ISJ Bihor,
ISJ Caraş-Severin,
ISJ Arad,
ISJ Hunedoara,
Consiliul Judeţean
Timiş

Martie – iunie
2018

Elevii care obţin
punctaje de minim
80p, la etapele
judeţene, respectiv
interjudeţene, sunt
recompensaţi cu
premii şi menţiuni
(diploma).
Fonduri alocate –
1200 lei (fonduri din
partea unităţii + CJ
Timiş)

12.

13.

Olivia
TUDORAN
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9.

Capital Filles

internaţional

Susţine elevele în orientarea
profesională; întăreşte
încrederea elevelor în ele
însele; invită elevele să
descopere mediul corporatist,
tradiţional masculin.

Herişanu
Nicoleta,
Iovan Delia

Licee şi mentori din
România şi Franţa

2018-2019

Înbunătăţirea
rezultatelor elevelor
la bacalaureat.
Elevele sunt mai
informate cu privire
la alegerea studiilor
şi a profesiilor de
viitor.

10.

Simpozion
internaţional”Tehnologie şi
creativitate în
învăţământul tehnic
preuniversitar”

internaţional

Bratu Crenguţa
Iovan Delia

CJT, Primăria, ISJ,
Sindicatul
învăţământului, mediu
universitar agenţi
economici, profesori,
elevi

18.05.2018

Deschiderea
orizontului tehnic în
rândul elevilor.
Proiectul a ajutat la
promovarea şcolii

parteneriat

judeţean

Crearea unei culturi
tehnologice puternice;
promovarea elevilor şi a
profesorilor cu abilităţi
tehnice; realizarea unor
legături între şcoli tehnologice
din ţară şi din exterior
Acest parteneriat a avut ca
scop sponsorizarea
concursului Art Deco Recarta din deşeuri electrice şi
electronice, pentru a
recompensa elevii care au
câştigat premii şi nu numai

Ardelean
Ornela
Popa Ancuţa

Cabinet Individual de
Avocatură
Galati,
Badiu Apostu
Alexandra
Telefon 0236321822

Ianuarie 2019

Elevii au fost
recompensaţi cu
premii în valoare de
1500 lei

11.

Hi! Tech English –
Concurs regional de
limba engleză
pentru colegiile şi
liceele cu profil
tehnic, tehnologic şi
vocaţional

Regional (înscris
în CAER 20182019)

Olivia
TUDORAN

ISJ Timiş,
ISJ Bihor,
ISJ Caraş-Severin,
ISJ Arad,
ISJ Hunedoara

Martie – iunie
2019

12.

Proiectul
ERASMUS+
„Erasmus+, Instruire
pentru Viitor!” cu
numărul 2018-1RO01-KA102048571

internaţional

Promovarea limbii engleze în
rândul elevilor ce studiază la
şcoli cu profil tehnic /
tehnologic şi vocaţional, la
nivelul judeţului Timiş, dar şi
a celor partenere – Arad,
Caraş-Severin, Bihor,
Hunedoara
Proiectul vizează dezvoltarea
de competențe pentru
dezvoltare profesională și
angajabilitate a participanților
prin implementarea mobilității
internaționale Erasmus+, în
parcursul obligatoriu de
formare al elevilor, prin
accentuarea dimensiunii

Colegiul
Tehnic
,,Transilvania"
Deva

Colegiul Tehnic de
Transport Feroviar
“Anghel Saligny”
Simeria, Colegiul
Tehnic “Mihai
Viteazu” Vulcan şi
Colegiul Tehnic “Henri
Coandă” Timișoara

01.09.201830.11.2019

Elevii care obţin
punctaje de minim
80p, la etapele
judeţene, respectiv
interjudeţene, sunt
recompensaţi cu
premii şi menţiuni
(diploma).
03-07.12.2018 CKP - Polonia
Stagiu profesori
Electronică si
Automatizari 2 prof/
22.04-26.04.2019 –
CEPRA Portugalia –
Mecanică profesor
22.04-10.05.2019
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europene și internaționale în
formarea profesională și
adoptarea în școlile VET a
unui set de instrumente
moderne, în vederea reducerii
absenteismului, abandonului
școlar și ratei șomajului în
rândul tinerilor.

• CEPRA, Lisabona,
Portugalia
•Handwerkskammer
Postdam, Potsdam,
Germany
•EuroProfessio, Berlin,
Germany •
Praktycznego-CKP,
Wroclaw, Poland
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Handwerkskammer
PostdamGermania Electronică,
automatizări/
Tehnician operator
tehnică de calcul –
14 elev şi 2 profesori
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II.2.6. Cultura organizațională
Cultura organizaţională este echivalentul psihologiei unei persoane. Structura psihologică a
unei persoane defineşte personalitatea acesteia, conduita sa, atitudinea sa în diferite situaţii. Cultura
unei organizaţii acţionează în mod similar, definind modul de acţiune al organizaţiei. Acesta poate
facilita sau împiedica schimbările organizaţionale.
Cultura organizațională în unitatea noastră de învățământ este caracterizată de omogenitatea
valorilor şi perspectivele care oferă motivarea pozitivă, având valențe multiple.
Posibilitățile de dezvoltare a creativității individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri
sau modele exemplare, au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice,
cât și în cel al grupurilor de elevi. În prezent, în unitatea noastră încercăm să facem cunoscute și
acceptate noi norme, valori, reprezentări și întelesuri care, în speranța că vor fi împartășite de toți
membrii organizației, să formeze structura de bază a culturii și să fie implementată în mediul social.
Pornind de la ideea că școala este ca un ansamblu viu, în permanentă mișcare și transformare,
ne străduim să înţelegem cu toții și să acceptăm tendințe actuale ale educației. Ca și în cazul
personalității umane, organizația noastră este unică și se diferențiază de alte unități. În acest sens,
există interes permanent al cadrelor didactice pentru performanțele copiilor, interesul părinților
manifestat printr-o colaborare benefică tuturor și prestigiul colegiului în comunitate.
Relațiile dintre cadrele didactice sunt bune, eficiente, nu există stări conflictuale. Colaborarea
conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare și respect reciproc.
Colectivul se implică în problemele școlii, în activitățile extracurriculare, manifesând dorință de
formare și perfecționare continuă, fiind deschise spre noutățile reformei din domeniul învățământului.
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II. 3. Analiza SWOT

Curriculum
PUNCTE
TARI
Școala dispune de material curricular
(planuri-cadru, programe școlare, manuale,
auxiliare curriculare– ghiduri,
îndrumătoare) în conformitate cu legislația
în vigoare;
Atingerea obiectivelor propuse în planul
managerial;
Întocmirea planificărilor calendaristice anuale
şi semestriale realizate conform cu noile
programe;
În general, cadrele didactice parcurg
ritmic toate unităţile de învăţare;
Evaluarea curentă a elevilor este
monitorizată;
Cu ocazia inspecţiilor speciale, cu mici
excepţii, cadrele didactice inspectate au
fost apreciate cu note de 10 sau calificate
FB;
Se derulează programe speciale de pregătire
a elevilor pentru concursuri şi olimpiade;
Cu unele excepţii, conținuturile au fost
parcurse integral și ritmic, tezele au fost
date și notele au fost consemnate în
cataloage în termenul stabilit, orele de
recapitulare finală au pus accent pe
operaționalizarea noțiunilor teoretice, pe
aplicare în practică;
Pregătire suplimentară cu elevii pentru
examenul de bacalaureat;
Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în
organizarea unor sesiuni suplimentare de
simulare a examenului de bacalaureat;
Rezultate relativ bune la nivel național și
județean la concursurile și olimpiadele
școlare;
Utilizarea softurilor educaţionale;
Informare din surse variate.

PUNCTE SLABE
Centrarea proiectelor didactice,
uneori, pe conținuturi și nu pe
competențe;
Utilizare insuficientă a
echipamentelor moderne în
procesul instructiv-educativ;
Dificultatea utilizării softurilor
educaționale în activitatea
didactică din cauza accesului
limitat în laboratorul
multimedia;
Neimplicarea în proiecte educaționale
mai ample;
Inexistența unor cabinete de
specialitate (sunt folosite ca săli de
clasă) și slaba dotare a unora din cele
existente;
Prezenţa redusă la orele de pregătire
suplimentară pentru Bacalaureat;
.Resurse financiare insuficiente pentru
diverse competiții și deplasări;
Lipsa auxiliarelor curriculare de
specialitate ;
Inexistenţa unor ateliere cu o minimă
dotare actualizată cerințelor actuale
pentru desfașurarea practicii claselor a
9 de mecanică si electro.
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OPORTUNITĂȚI
Implicarea elevilor școlii în programe și
proiecte educaționale;
Posibilitatea reînnoirii fondului de carte,
auxiliare și manuale școlare în funcție de
cerințele programelor școlare;
Folosirea eficientă a mijloacelor de
învăţământ;
Folosirea metodelor activ-participative care să
favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor,
valorificarea experienţei proprii a elevilor;
Cadru natural variat, cultură locală bogată,
sunt premise pentru activități interesante,
specifice ariei curriculare;
Pregătirea şi susţinerea unor lecţii inter- şi
transdisciplinare care să capteze interesul
elevilor;
Parteneriate cu agenți economici serioși
pentru efectuarea practicii comasate a elevilor
claselor a IX,X, XI și a XII a ;
Oportunitați de practică a elevilor din cl.aXIaC
în Portugalia prin proiect Erasmus+ ;
Comunicare eficientă cu I.S.J;
Participarea la sesiuni de comunicări la nivel
local, judeţean, naţional şi internaţional.
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AMENINȚĂRI
Fluctuație și inconsecvență în
legislația destinată învățării;
Fluctuaţie mare de cadre didactice și
lipsa continuității la clasă;
Profilul tehnic este mai puțin
solicitat de la an la an de
absolvenții de gimnaziu;
Adaptarea dificilă a elevilor
aparţinând profilului mecanic la
cerințele programelor elaborate de
MEN din cauza lacunelor acumulate
pe parcursul ciclului gimnazial și
materializate în notele mici de la
examenul de admitere la liceu;
Evitarea responsabilităţilor;
Dezinteresul angajatorilor de a investi
în formarea profesională;
Alocarea de resurse financiare
insuficiente de către comunitatea
locală.
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Resurse umane

Puncte
tari
Gradul de acoperire cu personal
didactic și didactic auxiliar calificat
este de 100 %.
Majoritatea membrilor colectivului
didactic manifestă disponibilitate în
folosirea metodelor eficiente de predare
- învăţare;
Relaţiile profesor-elev, sunt, cu mici
excepţii, în concordanţă cu standardele
reformei: "Relaţii de parteneriat",
"Colaborare în interesul ambelor părţi
(profesor-elev)";
Rezultatele unor cadre didactice în ceea
ce priveşte: învăţământul de
performanţă, stimularea competiţiei,
admiterea în învăţământul superior;
Interesul cadrelor didactice pentru
autoperfecţionare (participare la
activităţi metodice, înscrierea şi
pregătirea pentru susţinerea gradelor
didactice);
Preocupări privind evaluarea unitară a
activităţii elevilor şi modernizarea
tehnicilor de evaluare.

Puncte
slabe
Rezistenţa unor cadre didactice la
eliminarea unor metode tradiţionale de
predare-învăţare şi promovării unor
metode interactive, participative care
presupun alocarea unui timp mai mare
pregătirii lecţiilor;
Implicarea insuficientă a cadrelor
didactice în activităţi extracurriculare,
recreative, în consolidarea colectivului
clasei dincolo de activitatea şcolară;
Nu toţi profesorii au cunoştinţe de
aplicare a principalelor repere teoretice
ale managementului clasei (planificare,
organizare, coordonare, control,
evaluare, decizie, intervenţie în situaţie
de criză şi gestionarea situaţiilor de
criză educaţională etc).
Fluctuația cadrelor didactice cu statut de
suplinitor.
Parte din cadrele didactice au fracțiuni de
normă în unitatea noastră și astfel nu pot
fi cooptate în comisii de lucru;
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Oportunități
Existenţa cadrului legislativ favorabil Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 care
prevede că învăţământul este "prioritate
naţională";
Derularea unor programe europene
privind perfecţionarea activităţii cadrelor
didactice.

-

-

-

-

-
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Amenințări
Interesul scăzut al părinţilor privind
activitatea şcolară a propriilor copii și,
evident, colaborarea insuficientă cu
şcoala;
Curriculum-ul naţional propune
programe şcolare încărcate, care, în
general, vizează multe date, rezultate
nesemnificative, conducând la un
învăţământ teoretizat şi abstractizat;
Lipsa unor "formule" de perfecţionare
eficiente pentru personalul didactic şi
didactic auxiliar;
Salarizarea modestă conduce la migraţia
specialiştilor către alte sectoare
economice mai bine remunerate (din
acest motiv şcoala se confruntă cu lipsa
profesorilor);
Materiale didactice şi documentaristice
scumpe, imposibil de procurat direct de
către şcoală sau de către profesor.
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II.4 Rezumat al principalelor aspecte care necesită dezvoltare
Din analiza efectuată se poate determina traseul dezvoltării școlii în următorii ani. Domeniile
de calificare pentru ciclul inferior și superior al liceului precum și pentru școala profesională
urmăresc, în mare parte, dinamica estimată a cerințelor pieței. În consecință nu se va urmări alegerea
în perspectivă a unor domenii noi de calificare, ci doar lărgirea domeniilor școlarizate prin noi
calificări profesionale în concordanță cu evoluția pieței muncii. De asemenea, se va urmări atingerea
celor mai înalte standarde educaționale în domeniile existente, prin învățarea centrată pe elev și
folosirea eficientă a materialelor din dotare.
Pentru atingerea acestor deziderate este necesar ca politica educațională a unității de învățământ să
urmărească:
 adaptarea ofertei curriculare la liceu, având în vedere piața muncii;
 acordarea priorității procesului de învățământ și instruire în interesul elevului, cu accent
formativ;
 centrarea eforturilor didactice pe dobândire de competențe în vederea integrării rapide pe
piața muncii;
 menținerea școlii în competiție cu alte școli similare prin perfecționarea continuă a
personalului didactic și eficientizarea activităților didactice;
 consolidarea poziției școlii în comunitate ca urmare a îmbunătățirii actului educativ prin
diversificarea și eficientizarea dimensiunii formativ-integrative ;
 căutarea unor parteneriate cu agenți economici serioși, care să susțină pregătirea practică a
elevilor ;
 atragerea de resurse financiare considerabile pentru modernizarea bazei materiale;
 creșterea responsabilității școlii față de elevi, față de societatea civilă și mediu, implicarea
elevilor în viața comunității locale;
 creșterea interesului părinţilor privind activitatea şcolară a propriilor copii și, implicit,
colaborarea cu şcoala;
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III. PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
III. 1. Planul operaţional 2018 – 2019
OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PAS
Ţinta:
 implementarea măsurilor PAS;
 crearea unui sistem eficient de monitorizare a implementării măsurilor PAS;
 îmbunătățirea sistemului de comunicare intern în vederea eficientizării procesului de colectare și utilizare a bazelor de date interne;
 eficientizarea comunicării cu partenerii din comunitate (părinţi, agenţi economici, ONG-uri).
Context: Cunoașterea măsurilor stabilite în PAS permite planificarea și proiectarea întregii activități, stabilirea obiectivelor și a strategiilor pe care procesul instructiveducativ le urmează. De aceea, se impune stringent cunoașterea, implementarea și monitorizarea modului în care acest document este cunoscut și respectat de toți factorii
implicați.






Rezultate măsurabile
Sistem de monitorizare a implementării măsurilor PAS



PAS afişat pe site-ul şcolii şi încărcat pe platforma ARACIP


Rapoarte de monitorizare întocmite în urma monitorizării PAS


PAS realizat în termen şi în concordanţă cu cerinţele şi recomandările PLAI

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Procedură de monitorizare a implementării PAS la nivelul unităţii
Cunoașterea măsurilor PAS de către toţi actorii implicaţi în actul educaţional
Rapoarte de monitorizare
Analiză PAS la nivel de Consiliu Profesoral şi aprobare PAS la nivel de Consiliu de
Administraţie
Monitorizare/
Resurse umane/
Termen
Responsabilități
materiale/financiare Evaluare

Indicatori de performanță

1.1 Realizarea unui sistem de monitorizare a implementării măsurilor PAS
1.1.1. Stabilirea echipei de monitorizare
PAS

Decizie echipă de monitorizare

Octombrie
2018

Comisia de elaborare
şi revizuire PAS
CEAC
CA
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Membrii CP
Membrii CA
Tehnici de
multiplicare

Anual în luna
octombrie
Chestioanarele
aplicate cadrelor
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1.1.2. Elaborarea procedurii de
monitorizare a implementării măsurilor
PAS
1.1.3 .Stabilirea unui calendar al
acţiunilor de monitorizare

1.1.4. Reactualizarea site-ului, adaptarea
acestuia la actualele nevoi de
comunicare, care să asigure un feedback permanent.
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Procedură de monitorizarea a
implementării măsurilor PAS

Chestionare aplicate actorilor actului
educaţional privind modul de
implementare a măsurilor PAS

Noiembrie

Directori

Consumabile

2018

CEAC

Venituri proprii

didactice, elevi,
părinţi, etc.
Grafic de
monitorizare

Mai
2019

Prof. Ștefu Vionelia

Informatician

Prof. Rusu Vladimir

Personalul didactic și
didactic auxiliar

Noul site: www.hcoanda.ro

Tehnici de
multiplicare

Octombrie
2018

Informațiile
postate pe site

Consumabile

Ianuarie 2019

Echipamente IT
Venituri proprii
1.2. Reactualizare PAS
1.2.1.Finalizarea procesului de
actualizare a PAS-ului

Elaborarea PAS-ului reactualizat

Octombrie
2018

Comisia de elaborare
şi revizuire PAS,
CEAC, CA

Proces verbal CP
1.2.2. Diseminarea / dezbaterea PAS în
Consiliul profesoral, Consiliul
reprezentativ al părinţilor și cu partenerii
din comunitate

1.2.3. Avizarea PAS reactualizat în
cadrul CA

Octombrie
2018 Noiembrie
2018

Proces verbal CA

1.3. Asigurarea accesului la informaţii
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Director
CA, CP, CEAC

Membrii CP
Membrii CA
Părinți
Agenți economici
ISJ
Tehnici de
multiplicare
Consumabile
Venituri proprii

Anual în luna
octombrie
Analize
comparative
Informații
statistice
Existenţă PAS
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1.3.1 Asigurarea accesului la PAS a
personalului didactic și didactic auxiliar
prin încărcarea PAS-ului pe platforma
internă și pe site-ul școlii

1.3.2. Elaborarea unor materiale şi
diseminarea acestora în rândul
beneficiarilor, prin:
 pliante, fluturaşi publicitari
pentru elevii claselor a VIII-a cu
informaţii concrete privind şansele lor de
a găsi un loc de muncă în calificările
profesionale propuse în proiectul planului
de școlarizare 2019 – 2020
(”TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICĂ DE CALCUL”,
“TEHNICIAN MECATRONIST”,
“TEHNICIAN IN
ADMINISTRAȚIE”,
“ORGANIZATOR BANQUETING”,
“BUCĂTAR”) la agenții economici
parteneri unde elevii își vor desfășura
stagiile de practică;
 site-ul şcolii www.hcoanda.ro
 mass media locală:”tion.ro”,
“digi24”, “tvr Timișoara”, “debanat.ro”

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023

Afișarea pe site-ul școlii şi pe reţeaua
internă

Noiembrie
2018

Director
Responsabil site

Cunoașterea de către tot colectivul
școlii

Cadre didactice și
didactice auxiliare

Site-ul şcolii şi
reţeaua internă

Elevi

Informații
statistice

Tehnici de
multiplicare
Consumabile

Elaborare fluturași publicitari

2018 –

Comisia pentru
elaborarea şi
promovarea ofertei
educaţionale

Martie 2019

Consilier psiholog

Decembrie

Articole în mass media

CA
CEAC
Diriginţi

78

Venituri proprii
Sponsorizări

Existența
materialelor de
promovare a
imaginii școlii
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OBIECTIV 2 : Corelarea ofertei curriculare cu dinamica cererii de pe piaţa muncii
Ţinta:
 Corelarea ofertei şcolare cu cererea pieţei muncii şi recomandările PLAI/PRAI
 Constituirea bazei de date la nivelul şcolii cu privire la cuprinderea absolvenţilor
 Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor prin crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi unitatea şcolară şi adaptarea curriculum-ului la comanda
specifică a angajatorilor
Context:
La nivel local, existã structuri parteneriale privind învăţãmântul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial cuprinde un larg spectru: unitãţi
şcolare, societãţi comerciale, comitet de pãrinţi, administraţie publicã localã, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţã psihopedagogicã.
Principala problemã înregistratã constă în faptul cã agenţii economici şi pãrinţii şi-au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusã în
formarea profesionalã a elevilor. Ţinând cont de oportunitãţile existente (structurile parteneriale), se impune o antrenare a agenţilor economici, care activeazã în ramurile
tradiţionale şi strategice din economia zonalã, în vederea elaborării ofertei educaţionale pentru învãţãmântul profesional şi tehnic. De asemenea, se impune îmbunãtãţirea
colaborãrii cu Comitetul de pãrinţi şi cu autoritãţile locale.
Rezultate măsurabile
Harta parteneriatelor
Statistici, analize comparative constituite la nivelul şcolii, referitoare la
Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii

70 %

Realizarea planului de şcolarizare pentru învățământul profesional

100%

Acţiuni pentru atingerea
obiectivului

Indicatori de performanță

Termen

Responsabilități

Resurse
umane/
materiale/

Monitorizare/
Evaluare

financiare
2.1. Corelarea ofertei şcolare cu cererea pieţei muncii
2.1.1 Identificarea partenerilor, agenţi
economici, pentru a asigura formarea
conform ofertei şcolare

Încheiere de parteneriate cu agenţii
economici privind efectuarea de către
elevi a stagiilor de practică

Anual
octombrie
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Echipa managerială

Agenţi economici

Număr de contracte de
colaborare încheiate
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Elaborarea planului de școlarizare

Cadre didactice de
specialitate

Tehnici de
multiplicare

Harta parteneriatelor

Consumabile
Cadre didactice de
specialitate
Venituri proprii
2.1.2. Dezbateri cu agenţii economici
pe următoarele teme:
- unitãţi de competenţã prevãzute în
Standardele de Pregãtire
Profesională;
-elaborare şi adaptare CDL la
condiţiile locale;
- efectuarea instruirii practice a
elevilor în cadrul unitãţilor partenere;
- organizarea de lecţii tip „vizitã
didacticã” pentru continua informare
privind modernizarea şi
retehnologizarea unitãţilor
economice;

Inventarierea abilitãţilor cerute de agenţii
economici din perspectiva reactualizãrii
SPP – urilor

Martie –
Aprilie 2019

Echipa managerială

CP
CA

Cadre didactice de
specialitate
Asigurarea flexibilităţii şi adaptabilităţii
absolvenţilor

Părinți

Informații statistice

Agenți economici

Anchete la agenții
economici

Consumabile
Reprezentanţi ai
agenţilor
economici
parteneri

Adaptarea ofertei educaționale la cererea
pieței muncii

Venituri proprii

Programe CDL
Chestionare de
satisfacție a agenţilor
economici

Anual
Creşterea calităţii actului educaţional

- susţinerea şcolii cu sponsorizãri
financiare şi materiale;
2.2.Constituirea bazei de date la nivelul şcolii cu privire la cuprinderea absolvenţilor

2.2.1. Monitorizarea ieşirilor din
sistem, la nivel de şcoală, cu accent
deosebit pe abandonul şcolar

Informații statistice
Analize

Decembrie
2018 –
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Diriginţii cls a XIIa, a XI-a, înv. prof.
cu durata de 3 ani

Tabelele cu
opțiunile
absolvenților

Informații statistice
Analize

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”
Realizarea unei evidenţe, nominal,
pentru absolvenţi, cu calificările
acestora şi urmărirea traseului
profesional: dacă îşi vor continua
studiile, se va urmări procentul de
cuprindere a absolvenților într-o
formă de învăţământ de nivel superior
şi angajarea lor pe piața muncii

Chestionare de satisfacție a absolvenților
Anchete la agenții economici

Planul de acțiune al școlii 2018 - 2023
Februarie
2019, pentru
analiză

CEAC

Extras raport
CEAC
Agenți economici

Feed-back permanent din partea
absolvenților pe noul site al școlii.

Venituri proprii

Chestionare de
satisfacție a
absolvenților
Anchete la agenții
economici

2.3. Asigurarea calităţii instruirii practice a elevilor
2.3.1. Dezvoltarea unor parteneriate
cu unităţi de invăţământ superior,
unităţi de învățământ preuniversitar,
ONG-uri

Creşterea calităţii actului educaţional

Permanent

Dezvoltarea ofertei educaţionale

Director
Cadre didactice
Comisia de proiecte

Managerii
unităţilor de
învăţământ, ONGuri

Vizite, activități
desfășurate la ONGuri, universități

Venituri proprii

2.3.2. Lansarea de proiecte cu scopul
efectuării stagiilor de practică la
agenți economici din țară şi
străinătate

Asigurarea atingerii competenţelor din
SPP în vederea integrării rapide a
absolvenților pe piaţa muncii

Octombrie
2018 –
Ianuarie 2019

Director
Comisia de proiecte

Comisia de
proiecte

Numărul de proiecte
încheiate

Tehnici de
multiplicare
Consumabile
Venituri proprii

2.3.3. Dezvoltarea unor parteneriate
cu şcoli din străinătate sau cu
instituții străinatate: Centrul de
formare CKP-Wroclaw-Polonia,

Asigurarea flexibilităţii şi adaptabilităţii
absolvenţilor

Octombrie
2018

Creşterea calităţii actului educaţional
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Director

Director

Numărul de

Echipele de proiect

Echipele de proiect
din școlile
partenere

parteneriate încheiate
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Handwerkskammer PostdamGermania, CKP-Wroclaw-Polonia
2.3.4. Dezvoltarea unor parteneriate
cu şcoli din țară în vederea lansării
unor proiecte: Colegiul Tehnic
„Transilvania” Deva, Colegiul
Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan,
Colegiul Tehnic de Transport
Feroviar „Anghel Saligny” Simeria

Fonduri Erasmus +
Asigurarea în vederea atingerii
competenţelor din SPP în vederea
integrării rapide pe piaţa muncii a
absolvenţilor și creșterea calităţii actului
educaţional

Octombrie –

Director

Director

Numărul de

Decembrie
2018

Echipele de proiect

Echipele de proiect
din școlile
partenere

parteneriate încheiate

Fonduri Erasmus +

3.3. Obţinerea unor competenţe de nivel internaţional de către elevi
3.3.1. Obţinerea acreditării anuale în
cadrul şcolii a Centrului de testare
ECDL

Acreditarea şcolii pentru a deveni centru
de testare ECDL

30 Octombrie

Echipa managerială

Director

2018

Prof. Ştefu Vionelia

Cadre didactice de
specialitate

3.3.2. Crearea unui cadru pentru
derularea activităţilor pe aceste
platforme

Realizarea unor clase virtuale şi grupe de
lucru

15 Noiembrie

Cadre didactice de
specialitate care
predau la clasele cu
profil tehnic (XI,
XII)

Cadre didactice de
specialitate

2018

82

Elevi
Laboratoare de
specialitate

Număr de acreditări
obţinute

Număr de module
parcurse
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OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din unitate prin cuprinderea în sistemul de formare continuă
Ţinta:
 formarea continuă a cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii;
 formarea continuă a cadrelor didactice în vederea utilizării eficiente a mijloacelor TIC existente la nivelul școlii și a platformelor educaționale în procesul de
predare-învățare-evaluare.
Context:
Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă, au fost stabilite următoarele
deziderate:
 dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate;
 motivarea resurselor umane existente;
 utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent;
 pregătirea cadrelor didactice în vederea utilizării eficiente a mijloacelor TIC și a platformelor educaționale.
Rezultate măsurabile
Cel puţin o activitate de informare a întregului personal organizată
semestrial

În ce lună vor avea loc şedinţele de informare a întregului personal privind tendinţele de
dezvoltare?
Ședinţele de informare a întregului personal privind tendinţele de dezvoltare vor avea loc în
lunile Octombrie și Martie.

Adaptarea resurselor umane la cerinţele angajatorilor pentru minim 25%
din numărul cadrelor didactice

Cu câţi agenţi economici se va lua legătura pentru a stabili ce competenţe tehnice ar trebui să
dobândească elevii la orele de curs?
Se va lua legătura cu doi agenţi economici pentru fiecare specializare.

Număr de persoane instruite, număr de proiecte elaborate

Câte cadre didactice vor fi instruite la agenţii economici? Câte contracte de colaborare se vor
încheia? Câte proiecte veţi propune ?
5 persoane (responsabili de practică) vor fi instruite la agenţii economici.
Se vor încheia 40 contracte de colaborare.
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Vom propune 2 parteneriate și un proiect Erasmus+ propuse pentru efectuarea unor activităţi
practice în străinătate.

Numărul cadrelor didactice instruite la nivelul școlii și în cadrul
cursurilor de perfecționare

55% din numărul cadrelor didactice
Monitorizare/

Acţiuni pentru atingerea
obiectivului

Indicatori de performanță

Termen

Responsabilități

Propuneri pentru perfecționare
profesională a cadrelor didactice

Octombrie
2018 -

25% cadre didactice care urmează
cursuri de perfecționare

Aprilie 2019

Responsabili comisii
metodice de
specialitate

Resurse umane/
materiale/financiare

Evaluare

3.1 Monitorizarea nevoilor de formare a cadrelor didactice
3.1.1.Organizarea a cel puţin două
sesiuni de informare asupra
tendinţelor de dezvoltare a
sistemului şi planificarea
măsurilor de intervenţie la nivelul
şcolii

Responsabil formarea
continuă
Responsabil aria
curriculară
„Tehnologii”

Analiza prognozelor din PLAI şi
PRAI în comisiile metodice şi
sensibilizarea personalului în
vederea întreprinderii unor măsuri
de prevenire a efectelor nedorite
(posibile disponibilizări din cauza
schimbării calificărilor sau din
cauza regresului demografic):
reconversie profesională,
perfecţionare/formare pentru noile
calificări propuse în planul de
şcolarizare.
3.1.2. Identificarea nevoilor de
formare a personalului didactic
din şcoală

Cadre didactice
Cadre didactice
auxiliare
Tehnici de
multiplicare
Consumabile
Echipamente IT

Fișe de autoevaluare
cadre didactice
Portofolii cadre
didactice
Interviuri
Chestionare
Analize

Bugetul local

Activităţi de formare

Decembrie

Număr persoane participante la cursuri

2018

Comisia de formare
şi perfecţionare

Tehnici de
multiplicare
Consumabile
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Interviuri
Chestionare
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Echipamente IT

Analize

Venituri proprii
(100 lei)
3.1.3.Stagii de formare a cadrelor
didactice prin centre de formare,
universităţi de profil, ONG-uri,
agenţi economici și stagii
internaţionale de formare
profesională, în cadrul proiectelor
de mobilitate ERASMUS+

Accesarea de proiecte de mobilitate
pentru cadre didactice

Sfârșitul
anului școlar

Efectuarea de stagii naționale și
internaţionale de formare profesională,

Agenți economici
Centre de formare
Director
Responsabil formare
şi perfecţionare
Responsabil comisie
elaborare proiecte
Agenţi economici

Universităţi de profil
ONG-uri
I.S.J.Timiş
C.C.D.Timiş

Portofolii cadre
didactice
Interviuri
Adeverințe
Diplome

Buget local
Fonduri europene
Venituri proprii

3.1.3. Formarea unor abilităţi
necesare managementului de
proiect

Implicarea şcolii în diferite proiecte
europene

Permanent
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Director

CCD

Adeverințe

Responsabil comisie
elaborare proiecte din
şcoală

Alţi furnizori de
programe de formare

Diplome

Venituri proprii
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OBIECTIV 4 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare
Ţinta:

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unității de învățământ

Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire profesională

Îmbunătățirea capacității de comunicare prin înființarea unui post de radio „Radio Coandă” disponibil în școală și pe Internet
Context:
Din analiza realizată la nivelul şcolii, se poate constata că starea dotărilor existente este inadecvată cerinţelor de calitate formulate pentru procesul de calificare
profesională. Cabinetele, laboratoarele, atelierul din şcoală, cantina și internatul necesită cheltuieli pentru dotarea lor, pentru materii prime, materiale și
echipamente. Biblioteca școlii are în dotare un număr mare de cărți. Însă, în acest moment, sala de lectură nu îndeplinește condițiile de transformare în centru
de documentare şi informare. În acest scop, biblioteca ar trebui dotată cu echipament adecvat (reţea de calculatoare, echipamente de copiere şi multiplicare,
alte echipamente specifice).
Rezultate măsurabile

Baza de date referitoare la starea unităţii de învăţământ și întocmirea
listei de priorităţi pentru investiţii, avizate de CA

Care sunt investiţiile prioritare?

Până în 2019, şcoala să corespundă normelor de siguranţă, igienă şi
confort pentru elevi.

Ce surse de finanţare / autofinanţare propuneţi ?

Până în 2020, dotarea la nivelul şcolii să fie corespunzătoare
standardelor moderne de pregătire profesională.

Ce surse de finanţare /autofinantare propuneţi ?

Reamenajarea căminului II, a sălii de sport, refacerea grupurilor sanitare din atelier,
amenajare, izolare, tencuire, zugrăvire cantină, realizare acoperiș (șarpantă) sala de
sport, dotarea cantinei și a internatului etc.

Consiliul Local/ Autofinanţare

Consiliul Local/ Proiecte parteneri externi/ Autofinanţare
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Termen

Responsabilități
Administrator

4.1.1 Inventarul necesarului de
lucrări de reabilitare a infrastructurii,
stabilirea priorităţilor la nivelul şcolii,
a intervenţiilor viitoare, împreună cu
autorităţile locale, care să
fundamenteze investiţiile posibile
prin fondurile structurael și bugetul
local.

Contabil şef
Realizarea listelor de priorităţi
Elaborarea documentației tehnice

Decembrie
2018

Rapoarte

Personalul didactic
auxiliar
CA
Autorităţi locale

Resurse umane/
materiale/financi
are
Personalul
didactic auxiliar
Tehnici de
multiplicare

Monitorizare/
Evaluare
Analize
Interviuri
Rapoarte

Consumabile
Echipamente IT
Firme de profil
Venituri proprii

Administrator
Contabil şef
4.1.2. Evaluarea costurilor şi
identificarea tuturor surselor de
finanţare care pot fi accesate,
asistarea beneficiarilor în vederea
realizării unor proiecte care să
asigure resursele necesare

Încheierea de contracte cu potențiali
finanțatori
Alocări financiare în funcție de
prioritățile identificate

Sfârșitul
semestrului I

Personalul didactic
auxiliar

Personalul
didactic auxiliar

Analize periodice
Informații statistice

Tehnici de
multiplicare
Consumabile
Echipamente IT
Firme de profil
Venituri proprii

4.1.3 Amenajarea, izolarea,
tencuirea, zugrăvirea clădirii cantinei
şi căminului II
4.1.4 Reamenajarea sălii de sport, a
grupurilor sanitare

Îmbunătăţirea indicatorului:
existenţa caracteristicilor şi
funcţionalitatea spaţiilor
administrative
Îmbunătăţirea indicatorului –
funcţionarea curentă a unităţii de
învăţământ

August 2019

Director

Firme de profil

Administrator

Agenții economici
parteneri

Autorităţi locale
Iulie 2019

CA
Contabil şef
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Tehnici de
multiplicare

Analize
Inventare
Activități cuprinse în
planul de acțiune
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4.1.5 Realizarea acoperişului
(şarpantă), spălătorie

Îmbunătăţirea indicatorului –
funcţionarea curentă a unităţii de
învăţământ

Martie 2019

4.1.6 Transformarea sălii 7 din
cabinet de informatică în sală
multimedia și dotarea ei cu
videoproiector, laptop

Îmbunătăţirea indicatorului –
funcţionarea curentă a unităţii de
învăţământ

Decembrie
2018

4.1.7 Achiziționarea a două lăzi
frigorifice pentru cantina școlii

Îmbunătăţirea indicatorului

Decembrie
2018

4.1.8 Înlocuirea Europubelelor
degradate

Respectarea normelor impuse
pentru colectarea gunoiului selectiv

„Dotarea spaţiilor şcolare”

4.1.9 Achiziționarea a 24 de
stingătoare cu pulbere

Respectarea normelor PSI

4.1.10 Achiziționarea unui sistem de
supraveghere audio-video

Îmbunătățirea indicatorului

Personal auxiliar

Consumabile
Echipamente IT

Mai 2019
Martie 2019
Octombrie

Bugetul local
Consiliul Local

Firme de profil
Director,
Administrator
Autorităţi locale

2018

CA
Contabil şef

„Dotarea spaţiilor şcolare”

Echipament din
dotare

Personal auxiliar

Agenții economici
parteneri
Tehnici de
multiplicare
Consumabile
Echipamente IT

Analize
Inventare
Activități cuprinse în
planul de acțiune
Echipament din
dotare

Venituri proprii

4.2.1.Evaluarea necesarului de
dotare cu echipamente şi adoptarea
unui plan de acţiune corelat cu
strategia ofertei de formare
profesională pe termen lung.
Stabilirea domeniilor prioritare de
formare profesională, asigurarea
continuităţii formării pentru calificările
profesionale pentru care au fost
realizate investiţii în echipamente,
utilizarea resurselor existente

Elaborarea listei de dotări.
Identificarea surselor de finațare.

Noiembrie
2018

Alocări financiare în funcție de
necesarul de dotare identificat.

Director

Cadre didactice

Analize

Administrator

Tehnici de
multiplicare

Inventare

Contabil şef
Biliotecar
CA, CP

Consumabile

Activități cuprinse în
planul de acțiune

Echipamente IT

Inventarul bibliotecii

Agenţi economici

Echipament din
dotare

Venituri proprii
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Stabilirea unui necesar de dotări
pentru domeniile/calificările
profesionale prioritare ale şcolii.
4.2.2. Asigurarea materiilor prime şi
materialelor necesare în procesul de
formare profesională.

4.2.3 Îmbunătăţirea accesibilităţii la
fondul de carte

Ponderea atelierelor care au
necesarul de materii prime şi
materiale asigurate.

Îmbunătăţirea, existenţa şi
dezvoltarea fonduluii bibliotecii
şcolare

Fonduri MECS

Analize

Consiliul local

Inventare

Anual
Cadre didactice
Tehnici de
multiplicare
Ianuarie 2019

Director
Administrator
Contabil şef
Biliotecar
CA

Consumabile
Echipamente IT
Agenţi economici
Venituri proprii
Fonduri MECS
Consiliul local
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Activități cuprinse în
planul de acțiune
Inventarul bibliotecii
Echipament din
dotare
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OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi de orientare pentru carieră tuturor elevilor
Ţinte:
 Toţi elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere (psihologul școlar) şi orientare profesională în cadrul orelor de Consiliere și orientare pentru carieră în vederea
dezvoltării abilităţilor de management personal şi profesional la elevi, indiferent de particularităţile psiho-fizice și sociale ale acestora.
 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru a oferi servicii de consiliere şi orientare elevilor
 Îmbunătățirea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și reducerea numărului de elevi care prezintă risc de abandon școlar.
 Creșterea performanței școlare (rezultate şcolare, relaţia elev-cadru didactic-părinte, respect şi stimă de sine crescute) cu 5% din totalul elevilor din unitatea de învățământ,
prin creșterea motivației față de procesul educativ.
 Creșterea cu 5% a ratei de participare la examenul de bacalaureat și de promovare a acestuia, prin alegerea corectă a disciplinelor de examen și printr-o pregătire adecvată a
elevilor conform cu programa școlară.
 Creșterea inserției pe piața muncii a unui procent de 40% din absolvenții unității noastre de învățământ, prin obținerea certificatului de competență profesională și consilierea
în carieră.
Context: În structura educaţională a şcolii nu există un suport adecvat pentru orientarea profesională a elevilor şi pentru informarea părinţilor. Se impune un sprijin activ şi
permanent pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal didactic bine instruit care să-i consilieze, ţinând cont de capacităţile elevului, în privința ofertei
educaţionale potrivite și a orientărilor înregistrate pe piaţa muncii.
Rezultate măsurabile
Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor
Chestionare de satisfacţie/ machete cu opţiunile şcolare ale elevilor/ chestionare de evaluare
internă
Numărul de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor acestora

Câte întâlniri cu elevii vor avea loc? Câţi elevi vor beneficia de informare ? Din ce clase vor fi

organizate de cadre diadctice în parteneriat cu psihologul şcolar

elevii? Câte întâlniri cu părinţii vor avea loc? În ce perioadă se vor desfășura?
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Vor avea loc întâlniri cu aproximativ 630 elevi din clasele IX – XII liceu şi 84 de elevi de la
şcoala profesională, 35 de întâlniri (individuale şi în grup) cu părinţii şi tutorii legali, în
perioada septembrie - iulie.
Număr de cadre didactice absolvente al modulului de formare cu tema Consiliere

Câte cadre didactice vor participa? Cînd şi unde se vor face cursurile ? Din ce fonduri ?

şi orientare
5 cadre didactice vor beneficia de curs, individual și în grup, la nivelul școlii.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Indicatori de performanță

Termen

Responsabilități

5.1.1 Realizarea orientării şcolare prin
lecţii – vizită

Furnizarea datelor legate de cerere şi
tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de
muncă

Semestrial

Diriginţii

5.1.2 Implementarea proiectelor în
parteneriat cu ISj Timiş, CJAP /CJRAE
Timiș, CPECA Timiș, Jandarmerie,
ONG-uri
5.2.1 Cuprinderea cadrelor didactice în
cursuri de formare/perfecţionare cu tema
„Consiliere şi orientare pentru carieră”.

Reducerea actelor/comportamentelor
inadecvate

Octombrie
2018 – Iulie
2019

Consilier educativ
Psiholog
Diriginţi

Număr de cadre didactice absolvente al
modulului de formare cu tema
Consiliere şi orientare

Octombrie
2018 – Iulie
2019

Responsabil formare
şi perfecţionare
Diriginţii

5.2.2 Implicarea activă a psihologului
şcolar şi a diriginţilor în combaterea
absenteismului, a delincvenţei şi a
actelor de indisciplină
5.2.3 Implementarea catalogului
electronic pentru toţi elevii şcolii

Reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar

Permanent

Psiholog şcolar
Consilier educativ
Consiliul elevilor
Diriginţi
Diriginţii

Reducerea absenteismului prin
comunicarea eficientă cu părinţii

15.10.2018
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Resurse umane/
materiale/financiare
Tehnici de multiplicare
Consumabile
Venituri proprii
Agenţi economici
ISJ Timiş
CJAP/CJRAE
CPECA Timiș,
Jandarmerie ONG-uri
CCD
Alţi furnizori de
programe de formare
ISJ Timiş
CJAP/CJRAE Timiș
CPECA Timiș,
Jandarmerie, ONG-uri
Comitetul de părinţi
(26120 RON)

Monitorizare/
Evaluare
Procese Verbale,
Delegații- vizite
instituții partenere
Protocol de
colaborare/ parteteriat

Portofolii cadre
didactice
Adeverințe
Diplome
Raport de evaluarepsiholog şcolar

Catalogului electronic
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III. 2. Planul de școlarizare 2018 – 2019
Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiș, în baza Proiectului
şi a Memoriului de Fundamentare, elaborate de către director şi aprobate de Consiliul de Administraţie şi de
Consiliul Profesoral al unităţii şcolare.
Admiterea în învăţământul liceal se realizează conform Regulamentului de Admitere în licee, elaborat
anual de Ministerul Educaţiei Naționale.

1

1

1

X

2

1

1

1

1

XI

2

1

1

1

XII

2

1

1

1
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Bucătar

1

Organizator banqueting

Turism si alimentație

2

Technician mecatronist

Economic

IX

CLASA

Mecanic

Technician in administrație

ŞCOALĂ
PROFESIONALĂ

Electronică și automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

LICEU

1
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III. 3. Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare cu întreprinderi
Nr.
crt.

Domeniul de pregătire

Obiectul
contractului

Denumire agent economic

Durata
contractului

1

SC Eastern Digital SRL

Instruire practică elevi

2

SC Kathrein Rom SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018
An şcolar 2017-2018

3

Energobit SA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

4

SC AN TEST SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

5

SEA Complet SA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

6

SC RAX IT Systems SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

7

SC H&M Flexinex SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

8

SC Ilertrans SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

9

PF Moisin Dorel

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

10

SC ENTEC SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

11

SC Eratim SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

SC Kaprotekt SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

SC Autototal SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

14

SC SIMULTAN SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

15

AEM SA.

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

16

SC VEST TRACT SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

17

PFA SIMINESCU TIBERIUS

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

18

SC TINU POP TRANS SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

19

BICONECT SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

20

SC VRAROM SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

21

S.C ZACAMANTUL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

22

S.C RAUTU

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

23

S.C.INTERELU

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

24

SC GEOMIN SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

Portugalia, proiect ERASMUS+

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

MLM Benefic SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

12
13

25
26

ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI

MECANIC

27

SC RA-OL SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

28

SC Dura Automotive Romania

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018
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Responsabil
derulare

MUNTEAN MARIA
ISBICEANU VOICU
STĂNESE DOINA
ARDELEAN ORNELA

IANOȘEV MIODRAG
PÎRVA DANIELA

Colegiul Tehnic “Henri Coandă”

Nr.
crt.

Domeniul de pregătire
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Obiectul
contractului

Denumire agent economic

Durata
contractului

S.C.INTERELU

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

SC Casi Andre SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

31

SC Almondocar SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

32

SC Autoglobus 2000SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

33

SC Autototal SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

34

SC SAJ Timis SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

35

SC VELVET MUSIC SRL

Instruire practică elevi

36

SC BREJE KOSIS COMPANY SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018
An şcolar 2017-2018

37

SC HOTEL ROCO 2001

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

38

SC RED ROBERTO SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

39

SC BRANSKA PROD SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

40

SC TID TOUR SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

41

SC B&D OFIBOGDA SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

42

SC REAL CONTOUR SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

43

SC WINNER OWNWR SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

CASA BUNICII

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

HOTEL TIMISOARA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

46

CASA DON

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

47

SC MONROVIA (REST. NORA)

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

48

RESTAURANT FLORA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

49

PENSIUNEA NORA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

50

HOTEL PERLA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

51

SC ARDI IMPEX SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

52

SC RBM COMPANY SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

53

SC DTA CORPORATION SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

54

SC SERENO GROUP SRL

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-2018

ANAF TIMISOARA

Instruire practică elevi

An şcolar 2017-218

29
30

44
45

55

MECANIC

TURISM ȘI
ALIMENTATIE

ECONOMIC
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SZASZ LAURA
POPA ANCUȚA
CIOBANU ALINA

HERIȘANU
NICOLETA
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III. 4. Planul de dezvoltare profesională a personalului
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Orizont de
timp

Responsabili

Realizarea/ actualizarea bazei de date privind formarea
Responsabilii
continuă a personalului didactic şi a C.P.T. obţinute în Octombrie 2018
comisiilor
ultimii 5 ani; identificarea nevoilor individuale de formare a
metodice
cadrelor didactice.
Identificarea necesităţilor de formare în vederea acoperirii
Responsabilii
integrale a ariei de pregătire profesională a elevilor
Octombrie 2018
comisiilor
din învăţământul profesional şi tehnic.
metodice
Prezentarea/ promovarea ofertei de formare a C. C. D. Octombrie –
Membrii comisiei
Timiș prin afişarea ei în cancelarie.
Noiembrie 2018
de perfecţionare
Prezentarea în cadrul consiliilor profesorale şi postarea pe
site-ul liceului a Metodologiei privind sistemul de
Responsabil
acumulare, recunoaştere şi echivalare a C.P.T., conform cu Octombrie 2018
comisie
O.M.E.C.T.S. nr. 5562/07.10.2011.
Participarea responsabilului cu formarea continuă la cercul
Sem. I şi II,
Responsabil
de specialitate organizat de CCD Timiș.
an şcolar
comisie
2018-2019
Prezentarea în comisiile metodice a Metodologiei privind
Responsabili
înscrierea la gradele didactice şi sprijinirea cadrelor
Permanent
comisii metodice
didactice în vederea susţinerii inspecţiilor.
Identificarea şi informarea directă a cadrelor didactice în
Membrii comisie
legătură cu oportunităţile de formare continuă sau
Permanent
de perfecţionare
dezvoltare personală oferite de diverse instituţii.
Implicarea individuală a cadrelor didactice în
parteneriate, proiecte si programe educaţionale în
Responsabilii cu
funcţie de nevoile de formare profesională şi de
Permanent
formarea
dezvoltare personală (cursuri de E-learning, cursurile
Responsabilii
de perfecţionare prin proiecte POSDRU, etc.) în
ariilor auriculare
vederea acumulării/ completării celor 90 C.P.T.
Finanţarea din fonduri proprii a participării cadrelor
Responsabil
didactice la cursuri de formare prin CCD prioritar
Permanent
formare continuă
pentru cele care predau la învăţământul profesional şi
Echipa
tehnic.
managerială
Activităţi de îndrumare si control pentru fiecare cadru
Membrii comisiei
didactic cuprins în activitatea de perfecţionare.
Permanent
de perfecţionare

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Actualizarea permanentă a bazei de date privind
cursurile la care au participat cadrele didactice şi
personalul şcolii în anul şcolar curent.

11.

Permanent

III. 5. Finanţarea planului
a)
b)
c)
d)

Surse de finanţare :
Buget naţional – Ministerul Eucației şi Cercetării Ştiinţifice;
Buget local - Primăria Municipiului Timișoara;
Surse extrabugetare;
Contracte şi sponsorizări.
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e) Fonduri din granturi europene.

IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
IV.1. Organizarea procesului de consultare şi implicarea partenerilor la
elaborarea planului
a) Acţiuni în vederea elaborării PAS:










stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;
informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS;
culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor,
părinţilor, profesorilor şcolii; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori”
implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice. Aceste informaţii
au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi
PLAI;
stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare;
prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre
consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul şedinţelor
de catedră, elevilor şcolii – în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor – în cadrul
întâlnirilor cu părinţii;
structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a
reformulării obiectivelor priorităţilor;
elaborarea planului operaţional.

b) Surse de informaţii:









documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei
Diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, oferta
educațională);
documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);
documente de prezentare şi promovare a şcolii;
PRAI Sud - Vest;
PLAI Timișoara;
date statistice - AJOFM Timiș;
chestionare, discuţii, interviuri;
rapoarte scrise ale ISJ Timiș întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
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IV. 2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a
planului






Implementarea PAS – ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie,
ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;
revizuire periodică şi corecţii.

IV. 3. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Tipul activităţii
1.

Realizarea studiului asupra
mediului extern
2. Realizarea studiului asupra
mediului intern
3. Întocmirea seturilor de teste care
să sprijine monitorizarea ţintelor
4. Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor
individuale
5.

6.
7.
8.
9.

Comunicarea acţiunilor
corective în lumina rezultatelor obţinute
Monitorizarea implementării
acţiunilor
Evaluarea implementării
acţiunilor
Revizuirea acţiunilor
Prezentarea general a progresului
realizat în atingerea
ţintelor

10. Realizarea planului operaţional
11. Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din
PAS în vederea
evaluării

Responsabilitatea
monitorizării şi evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

Şefii comisiilor metodice

semestrial

Ianuarie – Iunie

Şefii comisiilor metodice

semestrial

Ianuarie
Iunie

Şefii comisiilor metodice

lunar

Decembrie
Martie

Coordonator CEAC

semestrial

Decembrie
Aprilie

Şefii comisiilor metodice

semestrial

Coordonator CEAC

lunar

Realizarea planului
operaţional

Consiliul de administraţie

anual

Iunie

Consiliul de administraţie

anual

Septembrie

Coordonator CEAC

anual

Consiliul de administraţie

anual

Consiliul de administraţie

anual

Decembrie Aprilie

Iunie
Iunie

Iunie
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Anexa 1 - HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2017-2018 - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI
Unitatea de
învăţământ
Localitate, adresa,
tel, fax, e-mail
Director - tel, email
Director adj - tel,
mail

Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”
Timișoara, str Coriolan Brediceanu, nr.37, Tel:0256226617 Fax:0256293688 e-mail: colegiul_coanda@yahoo.com website: www.hcoanda.ro
Bratu Crenguta Gabriela Marica, tel: 0723232431 E-mail:colegiul_coanda@yahoo.com
Herisanu Nicoleta , tel: 0774486243 E-mail: colegiul_coanda@yahoo.com

DOMENIUL de
formare
profesională1)

CLASA /
AN DE
STUDII
INVATAMANT
DE ZI 2)

Calificarea3)

1

2

3

Număr de
elevi
şcolarizaţ
i4)

Denumirea completă
a partenerului de practică cu care
este încheiată convenţie de
practică5)

Nr. de elevi
repartizați în
practică 6)
conform
convențiilor
cu agentul
economic /
instituția
publică
parteneră

4

5

29+28

Date de contact ale agentului economic/instituția
publică parteneră

Adresă, tel, fax, e-mail, website

Reprezentant
legal/persoană de
contact
(Nume și prenume)

6

7

8

Colegiul Tehnic „Henri Coandă″

29+28

Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Loc. Timișoara

Dir Crenguța BRATU

29

Colegiul Tehnic „Henri Coandă″

29

Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Loc. Timișoara

Dir Crenguța BRATU

28

Colegiul Tehnic „Henri Coandă″

28

Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Loc. Timișoara

Dir Crenguța BRATU

TURISM SI
ALIMENTATIE

29

Colegiul Tehnic „Henri Coandă″

29

Str. C. Brediceanu, Nr. 37, Loc. Timișoara

Dir Crenguța BRATU

ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI

27+29

SC SIMULTAN SRL

Ortisoara nr. 280 0732157082

Pistol Constantin

SC GEOMIN SRL

Str. A. Coman nr 11 0799007777

Petrea Ioan

MECANICĂ

26
B-dul Gh. Lazar, nr. 9B, TEL.
0256/290500

dir. Călin Mircea

NORA

BULEVARDUL DAMBOVITA 40
TIMISOARA

DOAMNA LAURA

SC RBM COMPANY SRL

IULIS MALL DEMETRIADE

RADOVAN COVICI

SC DTA CORPORATION SRL

blvd. REVOLUTIEI NR 17

DIACO ALEXANDRU

ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI
MECANICA
ECONOMIC

ECONOMIC
TURISM SI
ALIMENTATIE

a IX-a

ANAF Timisoara

a X-a

30

27
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SC Eastern Digital SRL

1

Str. Gr. Alexandrescu 88, Tim, 0722249060

Dragomirescu Dragos

1

Intrarea prof Anton Kathrein,nr1,
0256290562, 722308004

Muschici Oana

3

Str. Andrei Saguna 3, Tim, 744888489

Pop Ovidiu

1

Beregsau Mare 177, 722595284

Belmustata Valentin

17

Str. Chimistilor 5-9, Tm, 0256285620,
720067578

Podea Mircea

1

Spl. Penes Curcanul 4-5, 726295087

Roibu Razvan

SC H&M Flexinex SRL

1

str. Herculane, 25, Timisoara, 744474104

Nemeth Peter

SC Ilertrans SRL

1

Dumbravita, str. Traian Vuia 5, 722239168

Luta Ilie

1

Beregsau Mare 121, 764144020

Moisin Dorel

23

Bd. Mihai Viteazu 8, 0723800200

Mandache Gh

1

Str. Albinelor 11, 0727834891,
vio_eratim@yahoo.com

Balut Ileana

1

Timisoara nr. 16, 0723273163

Kaufman Francisc

1

Satchinez, Str Panselutelor 10, 0751674752

Ruscu Marcel

SC Kathrein Rom SRL
Energobit SA
SC AN TEST SRL
SEA Complet SA
SC RAX IT Systems SRL
TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICA DE
CALCUL

ELECTRONICĂ
ŞI
AUTOMATIZĂRI

26+30

PF Moisin Dorel
SC ENTEC SRL
SC Eratim SRL

a XI a
SC Kaprotekt SRL
SC Autototal SRL

MECANIC

TEHNICIAN
MECATRONIST

ECONOMIC

TEHNICIAN IN
ADMINISTRA
TIE

TURISM SI
ALIMENTATIE

ORGANIZATOR
BANQETING

10+12

29

29
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Portugalia, proiect
ERASMUS+
MLM Benefic SRL

10

prof.Tudoran Olivia

6

Dudestii Noi, 0721636827

Roniesz Florin

SC RA-OL SRL

6

Str, Dr. Podeanu 146B, 0256291739

Serb Mihail/

ANAF Timisoara

28

B-dul Gh. Lazar, nr. 9B, TEL. 0256/290500

dir. Călin Mircea

HOTEL TIMISOARA

8

STR LENAU 6 TIMISOARA0724353403

SATMARI CARMEN

SC VELVET SRL

14

STR ANTENEI NR 1A

Frantescu Cristian

RESTAURANT FLORA

1

SPLAIUL TUDOR VLADIMIRESCU NR
14 0728169369

CRISTI IUHASZ

NORA

5

BULEVARDUL DAMBOVITA 40
TIMISOARA

DOAMNA LAURA
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AEM SA.

7

SC VEST TRACT SRL

1

PFA SIMINESCU
TIBERIUS
SC TINU POP TRANS
SRL
TEHNICIAN
OPERATOR
TEHNICA DE
CALCUL

ELECTRONICĂ
ŞI
AUTOMATIZĂRI

20+19

a
XII
-a

ECONOMIC

TEHNICIAN IN
ADMINISTRATIE

18+16

28

1

Olimpia Moica/Monica
Bogdan
Stoia Sorin
Siminesu Tiberius
GANCEA FLORENTIN/

3

SC VRAROM SRL

1

S.C ZACAMANTUL

10

Săcălaz, str.Constructorilor nr 28, TEL.
0752386385 vrarom.vmoraru@yahoo.com
Hodoni tel. 0740619669

S.C RAUTU

7

Str. Babadag, nr.2, tel. 0723808244

Rautu Gabriel

S.C.INTERELU
SC Ilertrans SRL

2

Becicherecu Mic, tel.075824386

Ungureanu Ghe.

1

Dumbravita, str. Traian Vuia 5, 722239168

Luta Ilie

PF Moisin Dorel

1

Beregsau Mare 121, 764144020

Moisin Dorel

SC ENTEC SRL

23
1

Bd. Mihai Viteazu 8, 0723800200
Timisoara nr. 16, 0723273163

Mandache Gh
Kaufman Francisc

1

Satchinez, Str Panselutelor 10, 0751674752

Ruscu Marcel

GIARMATA VII, NR250, TIMIȘ, TEL
0256300833, FAX0256247230

Dacian Negrea/Radu
Robescu

SC Dura Automotive
Romania

TEHNICIAN
MECATRONIST

5

Timișoara,Calea Buziasului nr. 26, cod
300693, jud. Timis,
tel:+40256222200/+40256490927 ,
fax:+40256490928, e-mail:sales@aem.ro,
Beregsau Mare, nr. 74A, jud. Timis, cod
307371, tel. 0256368007, email
office@vest-tract.ro
sat Covaci nr 82, com Sânandrei, tel
0745456949
UTVIN, NR326G, TIMIȘ,
TEL0748258889,
Timi;oara, str, Inrarea Surduc nr. 1, cod
300552, tel.0720889977, fax 0356815721,
email. office@biconect.ro

BICONECT SRL

SC Kaprotekt SRL
SC Autototal SRL

MECANIC
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6 +18

Herbeiu Petru Cristian/
Moraru Vasile/
Beltechi

S.C.INTERELU

2

Becicherecu Mic, tel.075824386

Ungureanu Ghe.

SC Casi Andre SRL

1

Sacalaz Nr. 271, tf. 0256367320

Ciobotaru Andrea

SC Almondocar SRL

1

Timisoara, Str. Prahova nr.1; 0735207220

Hoca Nicolae

MLM Benefic SRL

1

Dudestii Noi, 0721636827

Roniesz Florin

SC RA-OL SRL

1

Str, Dr. Podeanu 146B, 0256291739

Serb Mihail/

SC Autoglobus 2000SRL

1

Calea Sagului 201

Mihaiescu Vasile

SC Autototal SRL

1

Satchinez, str. Panselutelor 10

Ruscu Daniel

SC SAJ Timis SRL

1

Str. M. Ciopec nr.5

Sorin Florea

ANAF

28

TIMISOARA, B-dul Gh. Lazar, nr. 9B,
TEL. 0256/290500

dir. Călin Mircea
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SC VELVET SRL

16

STR ANTENEI NR 1A

Frantescu Cristian

BREJE KOSIS COMPANY SRL

1

BREJE IOAN

SC HOTEL ROCO 2001

1

SC BRANSKA PROD SRL

1

CHECEA 154 TIMIS , 0763832508
STR TRAIAN PELEA 39 IZVIN TIMIS
tel0741259059
TIMISOARA, STR. Z KODALY
0766743553
UTVIN 413 A 0744226274

TID TOUR

4

TIMISOARA STR CUGIR 13 0770369573

CARP LENUTA

SC B&D OFIBOGDA SRL

3

SACALEAN FLORICEL

SC REAL CONTOUR SRL

1

SC WINNER OWNWR SRL

2

NORA

2

CALEA ARADULUI 58 0741269901
BEREGSAU MARE 267 TEL.
0766471030
GIARMATA STR VIILOR 610
BULEVARDUL DAMBOVITA 40
TIMISOARA

SC VELVET MUSIC SRL

6

STR ANTENEI NR 1A

Frantescu Cristian

CASA BUNICII

6

PIATA IOSEFIN, SPLAIUL NISTRULUI 1,
0356450520

RADU IANAS

HOTEL TIMISOARA

9

STR LENAU 6 TIMISOARA, 0724353403

SATMARI CARMEN

CASA DON

2

TAKE IONESCU, NR. 30, 0732163578

DON SERGIU

SC MONROVIA (REST. NORA)

3

B-DUL DAMBOVITA NR.40, 0764381071

JIVA

SERENO GROUP (LA VELA)

4

I. MALL, 0722534128

ALUPEI PETRU

SC VELVET MUSIC SRL

5

STR ANTENEI, NR 1A

CASA BUNICII

4

Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr. 70

Frantescu Cristian
Zdrenghea Nicoleta, tel.
0741207737

BEGA TURISM (HOTEL TIMISOARA)

7

B-DUL OPEREI, NR. 1, TIMISOARA

SZATMARI CARMEN,
TEL. 0724353403

HOTEL PERLA

2

PIATA BALCESCU, NR.

MAGDA ROSA, TEL.
0723300004

ARDI IMPEX SRL (CASA CU FLORI)

3

PIATA LIBERTATII, STR. ALBA IULIA, NR. 1,
TIMISOARA

ARISTICA LAPADAT,
TEL.0722392446

CANTINA SCOLII

3

STR.C.BREDICEANU, NR. 37

SERENO GROUP (LA VELA)

4

IULIUS MALL, TIMISOARA

1

RED ROBERTO
TURISM SI
ALIMENTATIE

TURISM SI
ALIMENTATIE

TURISM SI
ALIMENTATIE

a XII -a

Clasa
a IX-a
inv.
Prof.

Clasa
a X-a
inv.
Prof.

ORGANIZATOR
BANQETING

BUCATAR

BUCATAR

32

28

28
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MACICAS DAN
TOMSA DANIEL
DULOVET IOAN

BOTEZ MARIANA
BISCU MARI
DOAMNA LAURA

ALUPEI PETRU,
0722534128
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