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CAPITOLUL I. 

MISIUNEA ȘCOLII, VIZIUNEA ŞCOLII, VALORI PROMOVATE 

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 şcolii 

 

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.  

Viziunea managerială 

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul şcolar 

2020-2021 se va avea în vedere continuarea şi concentarea eforturilor pentru ca elevii Colegiului Tehnic 

“Henri Coandă” să dobândească următoarele abilități: 

• o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății; 

• cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră; 

• competenţele necesare unei bune integrări pe piața muncii; 

• deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Întreaga activitate va fi organizată astfel încât în şcoală să se creeze  un mediu educaţional 

profesionist, cu  standarde instrucţionale şi morale de cea mai bună calitate, în aşa fel incât să formeze 

elevi care să poată fi capabili: 

• să-şi cunoască propria valoare;  

• să încerce să se autodepăşească;  

• să gândească independent;  

• să-şi rezolve singuri problemele;  

• să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;  

• să înveţe să se protejeze singuri.  

• să comunice în mod eficient cu ceilalţi. 
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Valori  promovate 

➢ Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

➢ Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest  

➢ Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

➢ Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană.  

➢ Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

➢ Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Idealul educaţional 

Învăţământul constituie prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte 

realizarea idealului educaţional.  În conceperea planului managerial pentru anul şcolar 2020-2021, am 

avut în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de acțiune al 

şcolii şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu 

cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi 

să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei. 

 Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor 

care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării 

proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.  

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: 

- dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane; 

- formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe asumarea reală a unui  set de 

valori necesare propriei dezvoltări şi împliniri personale precum şi integrării socio-profesionale. 

- asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea și dezvotarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- participarea cetățenească activă în societate; 

- incluziune socială și angajare pe piața muncii. 

Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în 

măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, integrat 

 armonios în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat învățământul liceal trebuie să conducă 

spre realizarea următoarelor finalităţi: 

- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva problemele 

complexe din diferite domenii de activitate;  

- valorizarea experienţei personale;  
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- dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire 

critică, spirit de iniţiativă, spirit civic, etc.)  

- formarea autonomiei morale 

 

 

                                              SCURT ISTORIC 

 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” este o instituţie de învăţământ cu tradiţie în asigurarea unei 

cariere tehnice tinerilor. 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 km. 

Şcoala este situată în zona centrală a oraşului. A fost înfiinţată în anul 1966 şi până în anul 1990 

a pregătit forţa de muncă pentru principalii agenţi economici din municipiu, din judeţ şi din tară în 

domeniul: mecanic şi electric. Şcoala a cunoscut o dezvoltare permanentă sub diferite denumiri, 

schimbările de domeniu fiind justificate de corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii. 

Schimbările survenite în titulatura şcolii în cei 50 de ani de existență nu au afectat însă menirea şcolii, 

aceea de a pregăti tineri capabili de performanță atât la locul de muncă dar şi în universităţi, asigurându-

le astfel integrarea în contrextul socio-economic naţional şi internaţional, indiferent de particularităţile 

psiho-fizice şi sociale ale fiecăruia. După 1990 baza materială a şcolii s-a transformat și modernizat 

adaptându-se noilor oferte educaţionale. 

În prezent, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţată de la bugetul de stat, adoptând ca formă învăţământul de zi. Procesul instructiv – educativ se 

desfăşoară în limba română și oferă instruire prin următoarele niveluri ale învățământului preuniversitar:  

 

1. Învăţământul secundar superior sau liceal 

➢ 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. Învăţământul profesional (Şcoala profesională) cu durata de 3 ani  

➢ profil servicii 
o domeniul: turism şi alimentaţie, calificarea profesională bucătar și ospătar 

 
 

Alegerea calificărilor s-a făcut în urma consultării planurilor regionale de acţiune pentru 

învăţământ – PRAI, a planurilor locale – PLAI, a previziunilor economice referitoare la dezvoltarea 

tehnicii și a analizei ofertei şcolare a judeţului Timiş. În stabilirea calificărilor profesionale s-a ţinut cont și 

de: dotarea bazei materiale a şcolii, resursele umane (cadre didactice), cererea de pe piaţa forţei de 
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muncă şi mobilitatea profesională determinată de dezvoltarea abilităţilor cheie transferabile, care vor 

sprijini procesul de formare continuă. 

Curriculumul în dezvoltare locală este adaptat cerinţelor agenţilor economici unde se efectuează 

stagiile de pregătire practică ale elevilor, iar CDL – urile vizează orientarea pe discipline care facilitează 

dezvoltarea competenţelor specifice.  

 

ANALIZA S.W.O.T. 

PUNCTE TARI 

- Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională; 

- Dotarea sălilor de clasă cu conexiune la Internet; 

- Elevii școlii dispun de echipamente care să le permită desfășurarea în condiții optime a orelor 

online, o parte din acești beneficiind de laptopuri oferite de școală prin proiectul ROSE;  

- Derularea programelor specifice pe nivel de vârstă, pregătire, specializare: “Erasmus+”,  

“Informare şi consiliere privind cariera”, “Educaţia pentru sănătate”; 

- Derularea unor parteneriate externe cu: Heinrich-Wieland-Schule, Pforzheim, Germania, Lycee 

des Metiers “Louis Martin Bret” Manosque Franta;  

- Aplicarea sistemului de credite profesionale transferabile la cursurile de formare, determinând o 

mai mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare;  

- Existenţa unei baze de date privind elevii, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal, 

examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc.;  

- Pagina  web a colegiului – www.hcoanda.ro;  

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;  

- Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar; 

- Colaborarea eficientă cu agenţii economici reprezentativi  

- Numărul mare de cadre didactice titulare în școală, metodiști;  

- Existența unui cadru didactic acreditat pentru examinare Cambridge;  

- Existența unui cadru didactic autorizat pentru cursuri ECDL;  

- Consiliului Elevilor – care include elevi care activează în  Consiliul Municipal al Elevilor;  

- Informatizarea compartimentelor de lucru: contabilitate, secretariat, administraţie, bibliotecă, 

comisii metodice;  

- Existenţa unei reţele interne de comunicare între compartimente; 

- Aprovizionarea  cu tipizate pentru actele de studii, pentru toate examele examenele ;  

- Existența unei biblioteci bine dotate, informatizate și organizate după cele mai înalte standarde ;  

- Catalogul virtual prin care toți părinții au acces nelimitat la situația școlară a elevilor.  

 

 

 

 

http://hw-schule.de/
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PUNCTE SLABE 

- Mişcarea de personal care întârzie distribuirea profesorilor în şcoli, după începerea cursurilor;  

- Profesorii titularii sau suplinitori care au norma didactică în două sau mai multe unităţi de 

învăţământ, care fac dificilă conceperea unui orar echilibrat;  

- Lipsa unor metodologii importante care să permită flexibilitatea întregii activități educative;  

- Supraîncărcarea fişei postului personalului de conducere, îndrumare şi control, cadre didactice 

etc.;  

- Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru unele lucrări solicitate de 

inspectoratele şcolare sau MEN;  

- Organizarea unor activităţi metodice sau de altă natură în afara şcolii la care sunt obligate să 

participe cadre didactice care au ore de curs;  

- Îm perioada orelor desfășurate în sistem online, au apărut probleme datorate defecțiunilor 

tehnice din rețeaua electrică și de Internet. 

OPORTUNITĂŢI 

- Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind îmbunătăţirea calităţii si eficienţei sistemelor de 

educaţie şi formare profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi formare profesională 

către societate;  

- Dotarea cu materiale de ultimă generaţie pentru laboratoare, tehnică de calcul a unităţilor 

şcolare prin Hotărâri de Guvern;  

- Existenţa cercurilor ştiinţifice şi profesionalismul unor cadre didactice care realizează pregătirea 

elevilor;  

- Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice 

şi încheierea unor protocoale de parteneriat in vederea desfăşurării unor vizite cu elevii şi a 

efectuarii unor lucrări de laborator;  

- Colaborarea cu Poliţia, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Primăria, Prefectura, Mass-media locală etc.;  

- Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în carieră;  

- Monitorizarea stării de sănătate a elevilor şi a întregului personal al şcolii;  

- Proiectele educaţionale cu finanţare europeană.  

- Participarea în proiectul Rose a facilitat dotarea școlii cu un număr de 73 de laptopuri, 2 

smartboard-uri și 2 camere de videoconferiță. 

AMENINŢĂRI 

- Unele disfuncţionalităţi de comunicare cu inspectoratele teritoriale şi unităţile de învăţământ;  

- Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de 

educaţie (elevi, părinţi);  

- Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documente lor de 

strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării  sistemului 

educaţional:  

- Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului 

profesional;  

- Lipsa unui buget stabil, în conformitate cu cel propus şi aprobat de Consiliul de administraţie;  

- Interesul şi implicarea scăzută a unor părinţi în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;   

- Contextul pandemic actual impune defășurarea orelor în regim online în detrimentul celor cu 

prezență fizică, cu toate neajunsurile care le implică.  
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ANALIZA  P.E.S.T.(E.L) 

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.L(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 Vest pentru perioada 2014-2020, PRAI VEST 2016-2023, PLAI 

2013-2020, PAS pentru perioada 2018-2023, Strategia regională pentru Dezvoltare 2021-2027 ; 

• 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); 
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• 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; 

 

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. 
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• 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. 

 

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 Naționale nr. 3597/18.06.2014 privind modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 
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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 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 privind 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat 

• 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 Naționale nr. 3914/2017 privind elaborarea CDL în învăţământul 

profesional şi tehnic; 

• Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3502/2018 privind elaborarea CDL în învăţământul 

profesional şi tehnic; 

• Ordinul Nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea unor măsuri de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 

ȚINTE STRATEGICE 

- adaptarea curriculum-ului  şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele de 

pe piaţa muncii din România şi din ţările Uniunii Europene;  

- asigurarea unui management flexibil la nivelul unităţii de învăţământ în perspectiva realizării 

egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar și părăsirii timpurii 

a şcolii; 

- implementarea programelor remediale pentru elevii aflați în risc de abandon școlar, elaborarea 

și implementarea unor măsuri privind reducere a ratei părăsirii timpurii a școlii, la nivelul tuturor 

ariilor curriculare din școală  

- consolidarea poziţiei şcolii în comunitate și menţinerea şcolii în competiţie cu alte unităţi similare 

ca urmare a îmbunătăţirii actului educativ prin diversificarea şi eficientizarea dimensiunii 

formativ-integrative;  

- atragerea de resurse financiare considerabile pentru modernizarea bazei materiale; 
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- creşterea responsabilităţii şcolii faţă de elevi, faţă de societatea civilă şi mediu, implicarea lor în 

viaţa comunităţii locale; 

- atragerea agenţilor economici pentru dezvoltarea cantitativă şi calitativă a parteneriatelor şi 

implicarea acestora în elaborarea ofertei curriculare a şcoli 

 

CAPITOLUL II. 

RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 

 

 

II.1.1 PLAN DE ȘCOLARIZARE 

Planul de şcolarizare aprobat pentru anul școlar 2020-2021 a fost realizat integral. Completarea 

locurilor disponibile s-a făcut din prima etapă de admitere la liceu și la școala profesională. 

II.1.2 MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE 

Ultima medie de admitere pentru fiecare domeniu a fost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faţă de anul 2019-2020, media de admitere a fost în creștere la toate domeniile. Creșterea 

înregistrată la Mecanică, Electronică si automatizări,Turism şi alimentaţie și Economic a fost de 

aproximativ 7%. 

 

 

 

 

 

An de studiu 

Liceu Profesională 

Electronică 

automatizări 
Mecanică Economic 

Turism şi 

alimentaţie 
bucătar ospătar 

2018-2019 2 clase 1 clasă 1 clasă 1 clasă 1 0 

2019-2020 2 clase 1 clasă 2 clase 1 clasă 1 1 

2020-2021 2 clase 1 clasă 2 clase 1 clasă 1 1 
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II.1.3 EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

 

La sfârşitul anului şcolar 2020-2021, s-a înregistrat, la nivel şcolii, următoarea mişcare a elevilor: 

Au fost înscriși la inceput de an școlar 672 de elevi, pe parcursul anului 2 elevi au rămas repetenți, 19 s-

au transferat la alte unități și au venit 4. La sfârșitul semestrului au rămas 656 de elevi. 

 

 

TOTAL 
Elevi la 

inceput de 
an scolar 

Elevi 
ramasi 

Elevi 
promovati 

Procent 
promovabilitate 

Din care 

cu media generala intre 

          
5-

5.99 
6-

6.99 
7-

7.99 
8-

8.99 
9-

9.99 
10 

LICEU 592 587 572 96.62% 0 28 130 284 128 2 

PROFESIONALĂ 126 126 121 96% 3 32 61 25 0 0 

TOTAL LICEU 718 713 693 96% 3 60 191 309 128 2 

 

 

CLASA 

Elevi la 
inceput 
de an 
scolar 

Elevi 
ramasi 

Elevi 
promovati 

Procent 
promovabilitate 

Din care Corigenti 

cu media generala intre  
Pe număr 
de materii 

  Total Total Total   
5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 10 1 2 3 4 

IX. A 29 29 27 93% 0 0 8 17 2 0 2 0 0 0 

IX. B 28 28 28 100% 0 1 6 17 4 0 0 0 0 0 

IX. C 28 28 27 96% 0 0 15 11 1 0 1 0 0 0 

IX. D 28 28 28 100% 0 0 2 16 10 0 0 0 0 0 

IX. E 28 28 28 100% 0 0 5 20 3 0 0 0 0 0 

IX. F 30 30 28 93% 0 1 4 21 2 0 2 0 0 0 

X. A 25 25 25 100% 0 0 8 16 1 0 0 0 0 0 

X. B 26 26 26 100% 0 3 9 12 2 0 0 0 0 0 

X. C 22 22 22 100% 0 2 8 10 2 0 0 0 0 0 

X. D 29 29 29 100% 0 0 1 9 19 0 0 0 0 0 

X. E 29 29 29 100% 0 0 0 11 17 1 0 0 0 0 

X. F 30 30 30 100% 0 1 11 17 1 0 0 0 0 0 

XI. A 29 29 29 100% 0 2 12 9 6 0 0 0 0 0 

XI. B 27 27 27 100% 0 3 7 14 3 0 0 0 0 0 

XI. C 24 24 24 100% 0 8 5 9 2 0 0 0 0 0 

XI. D 30 30 30 100% 0 1 2 13 13 1 0 0 0 0 

XI. E 29 29 29 100% 0 1 5 17 6 0 0 0 0 0 

XII. A 23 23 19 83% 0 1 3 7 8 0 4 0 0 0 

XII. B 24 24 24 100% 0 1 7 12 4 0 0 0 0 0 

XII. C 17 17 11 65% 0 2 6 1 2 0 4 2 0 0 

XII. D 29 29 26 90% 0 0 4 13 9 0 3 0 0 0 

XII. E 28 28 26 93% 0 1 2 12 11 0 2 0 0 0 

Total 
liceu 592 592 572 96.62% 0 28 130 284 128 2 19 2 0 0 
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II.2 RESURSE UMANE 

 

II.2.1 Cadre didactice de predare 

 

  În anul școlar 2020-2021, în Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, au fost încadrate 31 de cadre didactice cu gradul I, 3 de cadre didactice cu gradul II, 

12 de cadre didactice cu gradul didactic definitiv, 7 de cadre didactice debutante și 1 cadru didactic necalificat. 

 

Nr crt NUME DISCIPLINA TIT/SUPL 
GRADUL 
I 

GRADUL 
II DEFINITIVAT DEBUTANT 

FĂRĂ 
GRAD 

1 HERISANU NICOLETA 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, 
COMERT SI 
SERVICII/ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POSTA T I         

2.  BRATU CRENGUȚA 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMANA T I     

3.  ARDELEAN ORNELA 

ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 
/ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI T I         

4.  BORUGA GABRIEL MECANICA/MECANICA S I         

5.  BOT LĂCRIMIOARA MATEMATICA T I         

6.  
COSTAICHE 
LOREDANA CHIMIE/BIOLOGIE T I         

7.  INDREICA CRISTINA LIMBA FRANCEZA T I         

8.  IOVAN DELIA MATEMATICA T I         

9.  ISBICEANU VOICU 

ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 
/ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI T I         

10.  LAZAREL EMILIA 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, 
COMERT SI 
SERVICII/ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POSTA T I         
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11.  MATEI DRAGOȘ ISTORIE S I     

12.  MIDVICHI LILIANA ISTORIE T I         

13.  MUNTEAN MARIA 

ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 
/ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI T I         

14.  
OBERSTERESCU 
DIANA 

LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMANA T I         

15.  OLARU DANIELA RELIGIE ORTODOXA T I         

16.  PAȘCALĂU ANA PSIHOLOGIE T I     

17.  PIRVA DANIELA MECANICA/MECANICA T I         

18.  POPESCU ANA FIZICA T I         

19.  RUSU VLADIMIR LIMBA GERMANA T I         

20.  SOFRAN ADRIANA FIZICA T I         

21.  STANESE DOINA 

ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI 
/ELECTRONICA SI 
AUTOMATIZARI T I         

22.  STÎNGĂ LUMINIȚA CHIMIE       

23.  STEFU VIONELIA 
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI 
A COMUNICARII T I         

24.  SUCIU ADELIA 

ECONOMIE, EDUCATIE 
ANTREPRENORIALA - 
ECONOMIE APLICATA T I         

25.  SZASZ-TOMA LAURA 

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM/ 
ALIMENTATIE PUBLICA T I         

26.  TUDORAN OLIVIA LIMBA ENGLEZA T I         

27.  TUHASU ANIȘOARA MATEMATICA T I         

28.  VICAS CORINA EDUCATIE FIZICA SI SPORT T I         

29.  DIMACHE MIHAELA LOGICA T  I        

30.  POPA DIDINA MECANICA/MECANICA S   II       

31.  BORBIL DIANA LIMBA ŞI LITERATURA T  II    
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ROMANA 

32.  BREBENEL ADRIANA LIMBA ENGLEZĂ T  II    

33.  
MĂRGINEANU 
CARMEN INFORMATICĂ / TIC T  II    

34.  
STOICA ODETA 
DELIA MATEMATICĂ T  II    

35.  
VOLOSCIUC 
OCTAVIAN 

ECONOMIC, ADMINISTRATIC 
COMERȚ ȘI SERVICII S  II    

36.  ZAMBORI ANDREEA GEOGRAFIE T  II    

37.  BUNDY ALINA 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMANA S     def     

38.  CIOBANU ALINA 

PREGATIRE - INSTRUIRE 
PRACTICA (ALIMENTATIE 
PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA) S     def   

39.  
GHERGHINOIU 
LAURA 

LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMANA T     def     

40.  GOZOB TEODOR RELIGIE S   def   

41.  POPA ANCUȚA 

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM/ 
ALIMENTATIE PUBLICA T     def     

42.  SONEA ANA GEOGRAFIE T     def     

43.  POPESCU ELENA LIMBA ENGLEZA S     def     

44.  ADAFINOAIE CORINA 

ECONOMIC, ADMINISTRATIC 

COMERȚ ȘI SERVICII 
S          

45.  
FRANȚESCU 
CRISTIAN 

PREGATIRE - INSTRUIRE 
PRACTICA (ALIMENTATIE 
PUBLICA SI TURISM / 
ALIMENTATIE PUBLICA) fără 

statut          

46.  GRECU CORNELIA BIOLOGIE S      

47.  
MARTIN ROXANA 
VOICHIȚA 

LIMBA FRANCEZĂ 
 S      

48.  STANCA OANA PSIHOLOGIE S      
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49. PRUNDEAN SABINA TEODORA S      

50. SÂRBU LAVINIA 

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM/ 
ALIMENTATIE PUBLICA S      

51. PUIU CONSTANTIN 

ALIMENTATIE PUBLICA SI 
TURISM/ 
ALIMENTATIE PUBLICA T         

 

În acest an școlar numărul cadrelor didactice cu gradul I a fost de 57%. Posturile au fost ocupate aproape în totalitate de cadre didactice calificate, existând 

un singur post ocupat de un cadru didactic necalificat. 
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II.2.2 Cadre didactice auxiliare 

 Încadrare personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a făcut respectând de legislația în viguare. Din 

posturile cadrelor didactice auxiliare există în acest moment un singur vacant: supraveghetor de noapte. 

 

Nr. crt. 
Numele şi prenumele 
cadrului didactic-auxiliar 

Incadrarea Studii Vechime 

1 BENEA ELEONORA 
Administrator 
financiar grad I 

S 12 

2 SIRCA  ALEXANDRA Bibliotecar gradul  I S 20 

3 ILIE NICOLETA 
Secretar instituţie 
unitate de 
învăţământ IA 

M 36 

4 BREBENEL DANIEL 
Informatician 
gradul I S 

S 1 

5 MURGU DRAGA Pedagog şcolar IA M 24 

6 IDORAȘ CORINA 
Administrator 
financiar grad I 

S 10 

7 UDRESCU MARIA Pedagog şcolar II S 13 

8 ZAMFIR GHEORGHE 
Administrator 
patrimoniu grad III 

S 43 

9 - - 
Supraveghetor 
noapte 

- - 

10 
HONAIE-
TECȘA 

OTILIA Secretar sef S 15 

 

 

 

II.2.3 Personal nedidactic 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele personalului 
nedidactic 

Incadrarea Studii Vechime 

1.  BELINTAN MARIANA-LENUTA Îngrijitor I G 21 

2.  BODNARIUC VASILE Îngrijitor I M 35 

3.  SPATAR CORINA-DANIELA Îngrijitor I M 2 

4.  TURCAS MONICA PARASCHIVA Îngrijitor I M 4 

5.  APETREI SANDA Îngrijitor I M 32 

6.  BLAJ GHEORGHE-ADRIAN Muncitor III M 26 

7.  BUTIRI MARIN-GAVRIL Muncitor III M 29 

8.  CHIRICA ANA Muncitor IV M 35 

9.  CITU GHEORGHE Muncitor III M 19 

10.  GURZAU SILVIA-OTILIA Îngrijitor I M 11 

11.  PAUN GHEORGHINA Muncitor III M 30 

12.  PFAFFENRATH DANIELA-MARIANA Muncitor III M 28 

13.  SZASZ CSABA Muncitor IV M 21 

14.  CIORNA TERENTE Paznic I M 33 

15.  CORSEI STEFAN Paznic I M 37 

16.  ELEKES SANDU-GHEORGHE Paznic I M 33 

17.  FA PAVEL Paznic I M 39 

18.  GHIROCIAN ANA Muncitor III M 29 

19.  GRUIA GHERGHINA Îngrijitor I M 21 

20.  LUGOJ DOREL Paznic I M 18 
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II.3 ANALIZA INCIDENTELOR DE VIOLENȚĂ ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o preocupare permanentă a tuturor 

factorilor implicați în activitatea școlară. Pentru a crea un climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-

educative comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a avut în vedere următoarele obiective: 

• Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 

cadre didactice  

• Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

• Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

• Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

Acțiunile desfățurate de comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, au fost: 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii a reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor de 

prevenire a violenței şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Comitetul de parinti, între şcoală şi Poliţia 

Timisoara, respectiv Politia locala; 

- Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-

se remedierea comportamentului; 

 De asemenea, au fost derulate activități de asistenţă psihopedagogică (consiliere individuală și 

lecții de consiliere). 

Membrii Comisiei pentru combaterea violentei in scoala au fost informaţi de toate cazurile de 

violență şi au stabilit măsurile ce s-au impus pentru fiecare caz în parte.  

S-a acţionat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar, dar şi conform Regulamentului de ordine interioară, care a fost ajustat ori de câte ori a 

fost necesar.  

Cazurile de violenţă s-au manifestat sub forma următoarelor forme de violenţă -exprimare 

inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: 

- tachinare, ironizare, ameninţare;  

- bruscare, impingere, lovire, rănire;  

- limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic  

Tipurile de rezolvare a acestor conflicte s-au concretizat în observaţie individuală şi mustrare în 

faţa clasei, discutii individuale cu parintii elevilor implicati in acte de violenta.  

 La nivelul unității noastre au fost două situații monitorizate de comisia de violență.  
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Consiliul fiecărei clase, respectând prevederile R.O.I. şi a celorlate regulamente, a hotărât 

sancțiunile aplicate pentru fiecare caz de violență. Acest lucru s-a realizat în ultima zi a semestrului. 

 

II.4 BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

 

1. Clădiri 

Denumirea 
clădirii 

Adresa 
Anul 

construcției 
Starea 

funcţională 

Dacă 
necesită 

reabilitare 
Obs 

Clădire școală Str. Brediceanu, 
nr. 37 

1972 Satisfăcătoarea Da Acoperiș 
deteriorat: 
jgheaburi, pazie 
și burlane 
degradate 

Cămin nr. 1 Str. 
Circumvalațiunii, 
nr. 2-4 

1972 Partial 
satisfăcătoarea 

Da Izolare termică 
deficitara 
Ferestre cu 
rame de lemn 
deteriorate care 
nu se inched 
etanș 
Majoritatea 
camerelor sunt 
neparchetate și 
mochetate 
Jgheaburile și 
burlanele sunt 
degradate 

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

1972 nesatisfăcătoarea Da S-au demarat 
lucrările de 
reabilitare totală 

Cantină Str. 
Circumvalațiunii, 
nr. 2-4 

1972 Satisfăcătoarea Da  

Ateliere Str. 
Circumvalațiunii, 
nr. 2-4 

1972 Satisfăcătoarea Da Izolare termică 
deficitară 

Sala de sport Str. 
Circumvalațiunii, 
nr. 2-4 

1972 Satisfăcătoarea Da Izolare termică 
deficitară 
Necesită 
înlocuirea 
geamurilor și a 
coloanelor de 
scurgere 

Spălătorie și 
tâmplărie 
(clădire anexă) 

Str. 
Circumvalațiunii, 
nr. 2-4 

1972 Satisfăcătoarea Da Acoperiș 
degradat  

 
 

2. Săli de clasă 

Infrastructura 
şcolară 

Număr 
Starea 

mobilierului 
din dotare 

Iluminat 
Corespunzător /  

Necorespunzător 

Igienizare 
Corespunzător /  
Necorespunzător 

Obs. 
(denumire clădire) 

Săli de clasă 24 Bună Corespunzător Corespunzător Clădire școală  

 
 
 
 
 
 



20 

 

3. Spații cu dotări / destinații spacifice disciplinelor  
 

Tipul spațiului Denumire 

Starea mobilierului 
- dotare 
Corespunzător /  
Necorespunzător 
disciplinei 

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

Dotare cu 
materiale / 
mijloace didactice 
Corespunzător / 
Necorespunzător 

Iluminat 
Corespunzător / 
Necorespunzător 

Igienizare 
Corespunzător / 
Necorespunzător 

Laboratoare Informatică 
sala 7, 26,27 
Fizică sala 25 
Electronică 28 

Corespunzător Da Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

Cabinete Matematică, 
fizică, ingineri, 
TCM, istorie, 
electronică, 
psihologie 

Corespunzător Da Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

Ateliere Săli atelier 9, 
strungărie 

Corespunzător Da Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

Bibliotecă / 
CDI 

Bibliotecă 
3 săli, parter 
cămin 1 

Corespunzător  Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

Săli 
gimnastică 

Sala de sport Corespunzător Da Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

Altele 
 

Birou director 
Birou director 

adjunct 
Birou 
sectretariat 
Birou 
administrator 
Birou 
informatician 
Birou 
contabilitate 
Caserie 

Corespunzător Da Corespunzător Corespunzător Corespunzător 

 
 

3. Spaţii auxiliare 
 

 

Număr Dacă îndeplinesc 
condiţiile igienico- 

sanitare de 
funcţionare 

Dacă afectează sau nu , 
starea de sănătate a 

elevilor şi cadre didactice 

Grupuri sanitare 15 Da Nu 

Surse de apă potabilă Apa de la rețeaua 
municipala 

Da Nu 

Sisteme de încălzire De la sistemul  de 
încălzire centralizat  

Da Nu 

 
4. Tehnică de calcul  

 
 

 Număr Acces la Internet 
Eficienţa 
utilizării 

Calculatoare / laptopuri din 
dotare utilizate în procesul de 
învățământ 

90 Da Maxim, 

Table smart  2 - Maxim 

Videoproiectoare 5 -  

Multifuncționale  2 - Maxim 
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CAPITOLUL III 

 

REZULTATELE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ 

 

III.1 RATA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL ȘI PROFESIONAL 

Din cei 718 elevi existenţi la sfarşitul anului, au promovat 693, promovabilitatea fiind de 96,52% cu 
aproximativ 3% mai mare față de anul trecut (92,52% în anul școlar 2019-2020). La sfârșitul anului 
şcolar 2020-2021, au avut medii sub 5 un număr de 21 de elevi:19 la o disciplină, 2 la două discipline.   
Nu au rămas cu situația neîncheiată elevi. Comparativ cu anul 2019-2021 numărul elevilor corigenți a 
scăzut cu mai mult de 2.27%. Și numărul celor cu situația neîncheiată a scăzut la 0. 

 

CLASA 
Elevi la 

inceput de 
an scolar 

Transferati 
Elevi 

ramasi 
Elevi 
prom. 

Procent 
prom. 

Din care Corigenti 

Veniti Plecati cu media generala intre           

IX. A 29     29 27 93% 0 0 8 17 2 0 2 0 0 0 

IX. B 28     28 28 100% 0 1 6 17 4 0 0 0 0 0 

IX. C 28     28 27 96% 0 0 15 11 1 0 1 0 0 0 

IX. D 28     28 28 100% 0 0 2 16 10 0 0 0 0 0 

IX. E 28     28 28 100% 0 0 5 20 3 0 0 0 0 0 

IX. F 30     30 28 93% 0 1 4 21 2 0 2 0 0 0 

IX. PB 28     28 25 89% 0 3 12 10 0 0 1 0 0 0 

IX. PE 22     22 21 95% 0 9 9 3 0 0 0 0 0 0 

Total IX 221    0 221 212 96% 0 14 61 115 22 0 6 0 0 0 

X. A 25     25 25 100% 0 0 8 16 1 0 0 0 0 0 

X. B 26     26 26 100% 0 3 9 12 2 0 0 0 0 0 

X. C 22     22 22 100% 0 2 8 10 2 0 0 0 0 0 

X. D 29     29 29 100% 0 0 1 9 19 0 0 0 0 0 

X. E 29     29 29 100% 0 0 0 11 17 1 0 0 0 0 

X. F 30     30 30 100% 0 1 11 17 1 0 0 0 0 0 

X. PB 23     23 23 100% 0 5 15 3 0 0 0 0 0 0 

X. PO 28     28 28 100% 0 6 16 6 0 0 0 0 0 0 

Total X 212    0 212 212 100% 0 17 68 84 42 1 0 0 0 0 

XI. A 29     29 29 100% 0 2 12 9 6 0 0 0 0 0 

XI. B 27     27 27 100% 0 3 7 14 3 0 0 0 0 0 

XI. C 24     24 24 100% 0 8 5 9 2 0 0 0 0 0 

XI. D 30     30 30 100% 0 1 2 13 13 1 0 0 0 0 

XI. E 29     29 29 100% 0 1 5 17 6 0 0 0 0 0 

XI. P 25     25 24 96% 3 9 9 3 0 0 0 0 0 0 

Total XI 164    2 164 163 99% 3 24 40 65 30 1 0 0 0 0 

XII. A 23     23 19 83% 0 1 3 7 8 0 4 0 0 0 

XII. B 24     24 24 100% 0 1 7 12 4 0 0 0 0 0 

XII. C 17     17 11 65% 0 2 6 1 2 0 4 2 0 0 

XII. D 29     29 26 90% 0 0 4 13 9 0 3 0 0 0 

XII. E 28     28 26 93% 0 1 2 12 11 0 2 0 0 0 

Total XII 121    3 121 106 87.60% 0 5 22 45 34 0 13 2 0 0 

Total 
liceu 718    5 718 693 96.52% 3 60 191 309 128 2 19 2 0 0 

TOTAL 
GEN. 718    5 718 693 96.52% 3 60 191 309 128 2 19 2 0 0 
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CLASA 

Elevi la 
inceput 
de an 
scolar 

Elevi 
ramasi 

Elevi 
promovati 

Procent 
promovabilitate 

Din care 

cu media generala intre 

  Total Total Total   5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 

IX. PB 28 28 25 89% 0 3 12 10 0 

IX. PE 22 22 21 95% 0 9 9 3 0 

X. PB 23 23 23 100% 0 5 15 3 0 

X. PO 28 28 28 100% 0 6 16 6 0 

XI. P 25 25 24 96% 3 9 9 3 0 

Total 
profesional
a 126 126 121 96%  3 32 61 25 0 

 

 

 

0% 5%

21%

42%

32%

clasa a XII -a

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99
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2. SITUAȚIA NOTELOR  
 

 La sfârșitul anului din totalul de 21 elevi rămași corigenți, cei mai mulți elevi, 13 au fost din clasa a 
XII-a. Îngrijorător este faptul nu au reușit să obțină medii peste 5 la matematică și română, materii 
obligatorii la examenul national de bacalaureat. Acest lucru determină intensificarea programelor remediale 
și a celor de pregătire suplimentară.  

 

 
 

 

III. 3. FRECVENȚA ȘCOLARĂ  

 

În urma raportărilor lunare făcute de diriginţii claselor, pe parcursul anului școlar s-a 
înregistrat un total de 33048 absenţe, din care motivate au fost 22770 şi nemotivate 10278.  

Față de anul școlar trecut numărul total de absențe a scăzut cu aproximativ 8735 ceea ce 
înseamnă un procent de 22%. Numărul absențelor nemotivate a scăzut cu aproximativ 15%, de 
la la 10278. Măsurile care au condus la reducerea absenteismului au fost: aplicarea 
regulamentului şcolar, discuţii în faţa clasei, discuţii cu părinţii, aplicarea sancţiunilor, 
contactarea organelor şi instituţiilor competente pentru a încerca rezolvarea situaţiei (primărie, 

poliţie). 

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 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; 
- problemele de sănătate avute de elevi. 

Situația statistică a absenteismului şcolar este: 
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Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 

Elevi rămaşi 
la sfârşitul 

semestrului 
II 

Mişcarea elevilor 

 Total(1) Total(2) 
Plecaţi in 

judet 
Plecaţi in 
alt judet 

Veniţi 
din judet 

Veniţi 
din alt 
judet 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 602 599 5       

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 173 173         

Liceal ZI ciclu inferior cls X 163 163         

Liceal ZI ciclu superior cls XI 142 142 2       

Liceal ZI ciclu superior cls XII 124 121 3       

Profesional TOTAL 132 129 3       

Profesional cls IX 57 54 3       

Profesional cls X 51 51         

Profesional cls XI 24 24         

 

CLASA Note purtare Absente  Media 

  10 9 8 7 sub 7 4 M N Total Media 

IX. A 28 1 0 0 0 0 1509 232 1741 8.13 

IX. B 27 1 0 0 0 0 560 172 732 8.32 

IX. C 27 1 0 0 0 0 1143 109 1252 7.92 

IX. D 26 2 0 0 0 0 653 78 731 8.75 

IX. E 27 1 0 0 0 0 823 281 1104 8.31 

IX. F 29 0 0 1 0 0 870 205 1075 8.33 

Total IX 188 14 6 5 5 0 7119 3167 10286 8.29 

X. A 24 1 0 0 0 0 777 171 948 8.19 

X. B 20 0 6 0 0 0 591 491 1082 7.98 

X. C 17 4 1 0 0 0 807 258 1065 8.01 

X. D 29 0 0 0 0 0 656 72 728 9.09 

X. E 29 0 0 0 0 0 181 46 227 9.07 

X. F 27 3 0 0 0 0 992 348 1340 8.20 

Total X 181 18 12 1 0 0 5727 2237 7964 8.47 

XI. A 25 4 0 0 0 0 1413 204 1617 8.13 

XI. B 26 1 0 0 0 0 1057 324 1381 8.09 

XI. C 11 3 6 1 3 0 603 719 1322 7.77 

XI. D 30 0 0 0 0 0 610 235 845 8.74 

XI. E 20 6 3 0 0 0 599 473 1072 8.43 

Total XI 120 16 14 6 7 0 5468 3421 8889 8.23 

XII. A 21 2 0 0 0 0 392 190 582 8.60 

XII. B 21 3 0 0 0 0 988 112 1100 8.28 

XII. C 11 1 3 1 1 0 1556 344 1900 7.68 

XII. D 14 9 2 2 2 0 683 554 1237 8.70 

XII. E 27 0 1 0 0 0 837 253 1090 8.68 

Total XII 94 15 6 3 3 0 4456 1453 5909 8.39 

Total 
liceu 583 63 38 15 15 0 22770 10278 33048   
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Din graficele prezentate se observă cum rata de promovabilitate este direct proporțională cu rata absenteismului. Clasele cu cel mai mare 

absenteism au și cea mai mică promovabilitate. 
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III.4. REZULTATE LA PURTARE 

 

         La sfârşitul anului şcolar 2020-2021au fost sancționați pentru abateri disciplinare conform 

ROFUIF și RI, 109 de elevi: 58 au avut 9 la purtare, 25 au avut 8, 18 au avut 7 şi 8 elevi au avut sub 

7. Majoritatea notelor scăzute la purtare s-au datorat absenteismului.  Procentual 83% din totalul 

elevilor au avut media 10 la purtare. 

 

CLASA  
Note purtare 

10 9 8 7 sub 7 4 

IX. A 28 1 0 0 0 0 

IX. B 27 1 0 0 0 0 

IX. C 27 1 0 0 0 0 

IX. D 26 2 0 0 0 0 

IX. E 27 1 0 0 0 0 

IX. F 29 0 0 1 0 0 

IX. PB 15 5 3 1 2 0 

IX. PE 9 3 3 3 3 0 

Total IX 188 14 6 5 5 0 

X. A 24 1 0 0 0 0 

X. B 20 0 6 0 0 0 

X. C 17 4 1 0 0 0 

X. D 29 0 0 0 0 0 

X. E 29 0 0 0 0 0 

X. F 27 3 0 0 0 0 

X. PB 9 9 4 1 0 0 

X. PO 26 1 1 0 0 0 

Total X 181 18 12 1 0 0 

XI. A 25 4 0 0 0 0 

XI. B 26 1 0 0 0 0 

XI. C 11 3 6 1 3 0 

XI. D 30 0 0 0 0 0 

XI. E 20 6 3 0 0 0 

XI. P 8 2 5 5 4 0 

Total XI 120 16 14 6 7 0 

XII. A 21 2 0 0 0 0 

XII. B 21 3 0 0 0 0 

XII. C 11 1 3 1 1 0 

XII. D 14 9 2 2 2 0 

XII. E 27 0 1 0 0 0 

Total XII 94 15 6 3 3 0 

Total 
liceu 

583 63 38 15 15 0 
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... 

 Elevi cu abateri 
disciplinare 

ROFUIP/2005 
art.118 

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare 

... Total Fete 
note între 
9.99 si 7 

note sub 7 
pentru 

absente 
alte motive 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII     45 10 10   

Liceal ZI ciclu inferior cls IX     3 1 1   

Liceal ZI ciclu inferior cls X     3       

Liceal ZI ciclu superior cls XI     22 7 7   

Liceal ZI ciclu superior cls XII 19 8 17 2 2   

Profesional TOTAL 21 11 29 17 17   

Profesional cls IX 13 5 8 10 10   

Profesional cls X 3 3 11 1 1   

Profesional cls XI 5 3 10 6 6   

 

III.3 REZULTATE LA EXAMENELE NAȚIONALE 

 

III.3.1 REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Examenul de Bacalaureat din anul şcolar 2020-2021 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. La începutul lunii iunie 
au avut loc evaluarea/echivalarea probelor de competenţe: de comunicare în limba română, digitale 
şi de comunicare într-o limbă de circulație internațională, în care au fost implicaţi profesorii din 
comisia de evaluare a competențelor din cadrul examenului de bacalaureat constituită la nivelul 
unității, iar elevii au fost evaluaţi conform normelor şi standardelor oficiale. 

În ceea ce priveşte rezultatele finale la examenul de bacalaureat situaţia este următoarea: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea 

 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi  

neprezentați 

Nr. 

candidați 

respinși 

Nr elevi 

reușiți 

Din care cu medii:  

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 5-5,99 

Iunie-iulie 146 138 8 38 100 40 23 27 10 0 16 

August-

septembrie 
45 36 9 30 6 6 0 0 0 0 12 

40, 40%

23, 23%

27, 27%

10, 10%

SITUAȚIA MEDIILOR ÎN SESIUNEA 
IUNIE-IULIE 2021

Media 6-6,99

Media 7-7,99

Media 8-8,99

Media 9-9,99
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În sesiunile de bacalaureat din iunie-iulie și august-septembrie 2021 au fost înscrişi în 

total 158 de candidaţi, 45 dintre aceştia fiind din seriile precedente. S-au prezentat la 

examen 142 de canditați și au promovat 106. Promovabilitatea din acest an școlar a fost de 

68,83% (pentru sesiunea din vară, procentul a fost 72,46%), cu aproximativ 3 procente mai 

mare decât anul trecut. O sinteză a rezultatelor obţinute de către candidaţii înscrişi la 

examenul de bacalaureat este prezentată în tabelul următor: 

 

 

SERIA CURENTĂ 

N

r. 

Crt. 

Clasa 

Efectivul 

de elevi 

al clasei 

Nr.elevi 

înscrişi 

Nr.elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr.el

evi 

respinşi 

Procent 

de 

promovați 

Proce

nt 

prezenţa 

1 XII A 23 23 0 18 5 78,26% 100% 

2 XII B 24 24 2 16 6 66,66% 91,66% 

3 XII C 17 13 4 6 7 35,29% 76,47% 

Total: 

profil tehnic 
64 60 6 40 18 62,50% 93,75% 

4 XII D 29 27 2 24 3 82,75% 93,10% 

5 XII E 28 26 2 24 2 85,71% 92,85% 

Total: 

profil 

servicii 

57 51 4 48 5 84,21% 96,00% 

T

otal elevi 
121 111 10 88 23 79,27% 91.73% 

SERIILE ANTERIOARE 

Total elevi 45 2 18 25 41,86% 95,55% 

Total: SERIE 

CURENTĂ+SERII 

ANTERIOARE 

154 12 106 35 68,83% 91.07% 
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La nivelul disciplinelor de examen situația s-a prezentat astfel:   

 

  

Disciplina 

Total 

înscriși 

 

Prezenți 

 

Neprezentați 
Din care cu medii: 

    ˂ 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 ˃ 5 ˃ 5(%) 

Limba 

română 

scris 

Proba E a) 

164 162 2 6 37 51 36 24 8 0 156 96,29% 

Matematică 

Proba E c) 

164 160 7 12 50 24 26 20 20 1 141 88,13% 

Biologie 

vegetală și 

animală 

85 81 4 22 30 8 10 8 3 0 59 72,83% 

Fizică 18 17 1 0 4 4 5 2 1 1 17 100% 

Geografie 51 47 2 0 6 5 13 15 10 0 49 100% 

Logică 8 8 0 0 1 0 1 3 3 0 8 100% 

Psihologie 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100% 

Economie 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100% 
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III.3.2 REZULTATE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE 

 
Examenele de certificare a competenţelor profesionale au fost susţinute  de 12 de 

elevi din 121 de elevi promovați, la nivelul 4 de calificare și 25 la nivelul 3 de calificare. 
Promovabilitatea a fost 100%.  Se observă o creştere cu aproape 19% a numărului de 
elevi care doresc să finalizeze învăţământul tehnic cu un certificat de competenţe 
profesionale nivel 4 faţă de anul şcolar anterior când au fost înscriși 98 de elevi. 
 

Nivel 4 

 An școlar 
Total 
elevi 

Elevi 
admişi 

Participare (%) Bine Foarte bine Excelent 

2020-
2021 

121 121 100 10 55 56 

 

 
 

Nivel 3 

 An școlar 
Total 
elevi 

Elevi 
admişi 

Participare (%) Bine Foarte bine Excelent 

2020-
2021 

5 25 100 3 17 5 
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IV. ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

IV.1 Activități de formare și perfecționare continua a personalului didactic din unitatea de învățământ 

 

  Pe parcursul semestrului I un număr de 7 cadre didactice au au participat la cursuri de formare continuă, din care 7 cursuri au fost cu credite 

pretransferabile. Totalul creditelor a fost de 250 CPT.  

 

Cursuri de formare continuă finalizate în semestrul I, anul şcolar 2020 – 2021 
 

Nr.crt. Nume prenume Denumire curs de formare continuă CPT ore Furnizor Perioada 

1 STĂNESE DOINA MULTIMEDIA ÎN ȘCOALA MODERNĂ - 24 C.C.D.TIMIȘ 11.11.2020 – 27.11.2020 

2 STĂNESE DOINA DIAMOND QUEST - - DIAMOND 21.11.2020  

3 POPESCU 
MARIANA 

THE NATIONAL GEOGRAFIC LEARNING WEBINAR - 1 FISCHER INTERNATIONAL 23.09.2020  

4 POPESCU 
MARIANA 

THE 2020 ANNUAL  CONFERENCE FOR ENGLISH 
LANGUAGE TEACHERS 

- - FISCHER INTERNATIONAL 0309.2020 – 04.09.2020 

5 POPA DIDINA MULTIMEDIA ÎN ȘCOALA MODERNĂ - 24 C.C.D.TIMIȘ 11.11.2020 – 27.11.2020 

6 SÎRBU LAVINIA WEBDIDACTICA - - Fundația Dan Voiculescu 24.08.2020 – 05.09.2020 

7 TOATE CADRELE 
DIDACTICE ( 49 )  

UTILIZAREA FACILITĂȚILOR OFERITE DE GOOGLE 
DRIVE 

- 6 COLEGIUL TEHNIC „HENRI 
COANDĂ”, TIMIȘOARA 

03.09.2020 
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Cursuri de formare continuă finalizate în semestrul II, anul şcolar 2020 – 2021 
 

Nr.crt. Nume prenume Denumire curs de formare continuă CPT ore Furnizor Perioada 

1 SOFRAN ADRIANA Managementul sistemic al clasei de elevi 10 40 C.C.D.TIMIȘ 02.02.2021 – 20.03.2021 

2 SOFRAN ADRIANA CPEECN 15 60 M.E.C.+ Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație 

26.02.2021 – 29.03.2021 

3 IOVAN DELIA Managementul sistemic al clasei de elevi 10 40 C.C.D.TIMIȘ 01.03.2021 – 22.04.2021 

4 MIDVICHI LILIANA CPEECN 15 60 M.E.C.+ Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație 

26.02.2021 – 29.03.2021 

5 STĂNESE DOINA Managementul sistemic al clasei de elevi 10 40 C.C.D.TIMIȘ 05.05.2021 – 16.06.2021 

6 STĂNESE DOINA Conversie pofesională EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ 

90 3 
seme
stre 

Univ. din Petroșani 19.03.2021 

7 SZASZ-TOMA LAURA Managementul sistemic al clasei de elevi 10 40 C.C.D.TIMIȘ 05.05.2021 – 16.06.2021 

 
 

Echivalarea în credite profesionale transferabile, anul şcolar 2020-2021 
Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele cadrului didactic 

Număr credite profesionale 
transferabile acordate 

Ce s-a echivalat 
(sesiunea/anul promovării/domeniul) 

 
1. 

 

 
ZAMBORI ANDREEA ERIKA 

 
90 

 
gradul didactic II 

( sesiunea 2018- 2020/ 2020/ specialitatea Geografie)  

 
Grade didactice obținute (finalizate) 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele cadrului didactic 

Gradul didactic obținut anul 

 
1. 

 
PUIU CĂTĂLIN 

 

Definitivat 
 

 
2021 

 
Responsabil cu perfecționarea și formarea continuă Sofran Adriana 
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IV.2 ACTIVITATEA INSTRUCTIVE EDUCATIVĂ 

 
IV.2.1 RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI DE CURRICULUM - LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 
AN ȘCOLAR  2020-2021 

  
 

În anul școlar 2020 – 2021, activitatea la nivelul Comisiei metodice Limbă şi comunicare, 
catedra Limba şi literatura română și Religie s-a desfăşurat în conformitate cu: 

• Strategia de dezvoltare a şcolii; 

• Priorităţile instituţionale stabilite prin Planul managerial unic; 

• Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

• Atribuţiile şi sarcinile ce revin fiecărui membru al comisiei metodice, conform Fişei postului 
didactic; 

• Programul de acţiuni şi activităţi al comisiei metodice. 
 
Activitate metodică şi didactică 

• Proiectarea şi desfăşurarea activităţii de predarea-învăţare-evaluare s-a realizat de către toţi 
profesorii din catedră, conform reglementărilor şcolare în vigoare. 

• Unii profesorii au participat la Consfătuirile profesorilor de limba şi literatura română / religie; 

• Participarea la activităţile metodice judeţene ; 

• Întocmirea subiectelor pentru  lucrările scrise, corelarea acestora cu subiectele examenului 
de bacalaureat, elaborarea de fişe şi teste de evaluare; 

• Meditaţii şi consultaţii cu elevii claselor terminale (profesorii care predau la clasele 
terminale) ; 

• Realizarea materialelor didactice; 

• Predarea şi evaluarea on-line a elevilor în context pandemic (platforma Google Classroom, 
Google Meet,  Google Forms etc.) 

Formare continuă şi formare de specialitate 

• Profesorii de limba şi literatura română / religie au participat la activităţi de formare. 

• Prof. Gherghinoiu Laura și prof. Bundy Alina au susținut inspecții curente pentru gradul 
didactic II. 

• Prof. Oberșterescu Diana si prof Bundy Alina au participat la Atelierul de predare cu 
Mentalitate Deschisă; 

• Prof.Oberșterescu Diana a participat la Conferința Revoluția Mentalităților în Educație - 
Inteligența Emoțională. 

• Prof. Oberșterescu Diana a participat  la activitatea metodică Schimburi de bună practică. 
 
Criteriul privind performanţe în inovarea didactică 

Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă 

• Colaborare cu biblioteca școlii, toți membrii catedrei; 

• Colaborarea cu celelalte catedre pentru realizarea studiului integrat şi a interdisciplinariţii, 
prof. Oberșterescu Diana 

 
Activităţi extracurriculare  

Limba și literatura română: 
Sem.I 

• Sărbătorirea Zilei Educației, toți membrii catedrei; 

• Vizionarea spectacolelor de teatru on-line, toţi profesorii. 

• Sărbătorirea Zilei Naționale, toți membrii catedrei; 

• Atelier de actorie „Să fim actori!” – prof. coordonator Bundy Alina 

• Atelierul de lectură „ O literatură altfel” ( IX B și IX F) – prof. Coordonator Gherghinoiu Laura 
 
Sem. al II-lea 
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• Atelier de lectură bilingv (româno-englez) – clasa a X-a E ( prof. Diana Oberșterescu în 
colaborare cu prof. Adriana Brebenel) 

• Proiectul „Eu citesc”- prezentări de carte - clasele IX E, X E, XF, X C ( prof. coordonator 
Diana Oberșterescu) 

• Proiectul educațional „La pas prin Timișoara”, (X PO), prof. coordonator Bundy Alina 
 

 

 
IV.2.2 RAPORT DE ACTIVITATE SUBCOMISIEI DE CURRICULUM -LIMBI MODERNE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 
 

Activitatea  subcomisiei de curriculum de Limbi moderne ȋn anul şcolar 2020-2021 s-a desfășurat 
conform calendarului și a reunit toți membrii comisiei, atat cadrele didactice care predau limba 
engleză, cât și cadrele didactice care predau limba franceză şi germanã. Aceasta are la bază Planul 
managerial elaborat în semestrul I pentru anul școlar 2020-2021.Activitatea a urmărit atingerea 
urmãtoarelor obiective 

• eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul subcomisiei comisiei;  

• utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 
evaluare formativă, mai ales in format online; 

• construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la competențele specifice 

• obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare, examene naționale;  

• participarea la activităţi care să permit valorificarea creativității elevilor; 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi predate la 
timp. Lecţiile au fost corespunzător pregătite la fiecare obiect al subcomisiei, folosindu-se de 
materiale didactice diverse,metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către 
elevi.De asemenea, s-a insistat pe folosirea RED-urilor,a platformelor  si  site-urilor educationale in 
vederea unei predari/evaluari eficiente pentru mediul online. 

Activitatea subcomisiei s-a desfășurat după calendarul activităților propus, astfel : 
- desfasurarea orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat la disciplina englezã  

(POPESCU Mariana si Brebenel Adriana) atãt în sistem online,dar şi cu prezentã fizicã 
- profesori evaluatori echivalare Competente lingvistice 2021 (Popescu Mariana si Brebenel 

Adriana) 

- participare Curs de evaluator CNEE, limba franceza,prof Indreica Cristina; 
- promovare limbii si culturii franceze prin proiectul judetean "L’histoire de France par TICE", in 

parteneriat cu Liceul Tehnologic IC Bratianu,Timisoara 
- in data de 26 septembrie 2020, membrii Comisiei de Limbi moderne au sărbătorit “Ziua 

europeană a limbilor străine” prin activități desfășurate la orele de curs ( prof Rusu, 
Popescu,Prundeanu,Indreica,Brebenel); 

- activitaţi ocazionate de diverse sarbatori-Paste,Caciun,Hallowen,Ziua Indragostitilor,Ziua 
Germaniei;Ziua Francofoniei(Rusu/Popescu/Indreica) 

- participare la concursuri scoalare si expozitii pe diverse teme(Popescu Mariana) 
- desfăsurarea de activităţi specifice de catre toti membrii comisiei în cadrul comisiilor de lucru 

de la nivelul unităţii, conform deciziilor de numire si a atributiilor delegate. 
 

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în vederea creșterii 
calității actului educațional prin :  

• întocmirea corectă a documentelor școlare,  

• interes constant pentru actualizarea informațiilor;  

• învățământ diferențiat și individualizat ;  

• înnoirea și îmbogățirea fondului de materiale didactice  

• utilizarea RED-urilor si a altor resurese online:Wordwall/Live Worksheet /Qizizz 

• partricipare la activitati pe platforma scolii/grupuri ale claselor/Zoom/Google Classroom 

• participare la webinarii: Look at Teaching Young Learners, Webinar UPT, Impreuna online 
XXII (Popescu Mariana) 
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IV.2.3 RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI DE CURRICULUM -OM ȘI 

SOCIETATE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 

Activitatea subcomisiei de curriculum Om și societate are la bază Planul managerial pentru 
semestrul I și II, an școlar 2020-2021 și a implicat toti membrii ariei curriculare, conform atribuțiilor. 
Activitatea a urmărit: 

• eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare; - 

• utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 
evaluare formativă, 

• construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la competențele specifice 

• obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare, examene naționale;  

• participarea la activităţi care să permit valorificarea creativității elevilor; 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi predate la 
timp. Lecţiile au fost corespunzător pregătite la fiecare obiect al comisiei metodice, folosindu-se de 
materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către 
elevi. Pe parcursul semestrului II al anului școlar, din cauza contexului pandemic, activitatea didactică 
s-a desfășurat online pe platforma elearning.hcoanda.ro. 

Activitatea comisiei s-a desfășurat după calendarul activităților propus, astfel : 
- Desfășurarea activităților sportive cu participare la competitii locale și judetene cu echipa de 

fotbal și baschet baieti. (prof. Vicaș Corina). 
- Prevenirea consumului de droguri in rândul elevilor de liceu,  combaterea violenţei şi a 

bulliyng-ului în şcoli prin activităţi de consiliere educaţională 

- Desfasurarea orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat la disciplina geografie 
(Andreea Zambori). 

- Coordonarea activitatiilor antidrog si de educatie sexuala “Rămâi negativ!” (SSMT) de catre 
prof. Liliana Midvichi. 

- Participare ca profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iulie 2021 (Zambori 
Andreea, Liliana Midvichi) și asistent supraveghetor la Examenul de Bacalaureat (Vicas 
Corina, Suciu Adelina, Sonea Ana) 

- Desfășurarea de activităţi specifice de catre toti membrii ariei curriculare în cadrul comisiilor de 
lucru de la nivelul unităţii, conform deciziilor de numire si a atributiilor delegate. 
 

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în vederea creșterii 
calității actului educațional prin :  

• întocmirea corectă a documentelor școlare,  

• pregătirea lecțiilor pentru predarea online impusă în semestrul II, de  contextul pandemiei 
Covid19 

• utilizarea instrumentelor de predare online (platforma școlii  elearning.hcoanda.ro, 
platforma zoom, aplicațiile didactice digitale padlet, kahoot, learningapps, quizlet). 

• Elaborarea instrumentelor de evaluare continua și sumativă în format online. 

• interes constant pentru actualizarea informațiilor si pregătirea resurselor didactice digitale;  

• învățământ diferențiat și individualizat ;  

• înnoirea și îmbogățirea fondului de materiale didactice; 
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IV.2.4 RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI DE CURRICULUM -ȘTIINȚE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 

Catedra de matematică-informatică: 
 

• Alcătuirea şi aplicarea testelor iniţiale cu subiect comun la toate clasele; 

• Alcătuirea și darea în lucru a fișelor remediale; 

• Organizarea de şedinţe săptămânale, pe clase, de pregătire a elevilor dotaţi şi cei mai puţin 

dotaţi; 

• Notarea ritmică a elevilor pe tot parcursul semestrului; 

• Selectarea şi încurajarea elevilor pentru a participa la pregătirile din cadrul Centrului de 

Excelenţă; 

• Ședinţe de pregătire a elevilor din cadrul Centrului de Excelenţă (Iovan Delia) 

• Organizarea de şedinţe săptămânale pt fiecare clasă a-XII-a, de pregătire a elevilor pentru 

examenul de Bacalaureat; 

• Prezentarea programei de bacalaureat și a graficului de pregătire și de desfășurare a 

examenului 

• Configurarea laboratorului de informatică cu toate setările necesare desfășurării optime a 

orelor de matematică 

• Elaborarea subiectelor de teză 

• Pregătirea și desfășurarea olimpiadei de matematică, faza pe școală 

• Participarea profesorilor la cursuri de formare (Iovan Delia) 

• Participarea la activitățile cercului de matematică- lecție deschisă la liceul Tehnologic Azur 

• Încheierea unui parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă D Ciumăgeanu.( Iovan 

Delia) 

• Derularea unui Proiect în parteneriat cu MEN, Ambasada Franţei şi 9 companii 

multinaţionale-Capital filles ( Iovan Delia) 

• Activități cu elevii în Săptămâna Altfel- concursuri, excursie la Sibiu; 

• Participarea în calitate de evaluatori la examenul de bacalaureat a profesorilor de 

matematică și în calitate de membru al comisiei a doamnei profesoare Ștefu Vionelia. 

 

Catedra de fizică-chimie-biologie: 
 

• Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

• Analiza testelor inițiale la disciplinele fizică, chimie 

• Participarea membrilor comisiei la activitățile comisiei metodice: lecții deschise ținute de 
membrii comisiei 

• Lecție deschisă- Experimentul integrat în lecție la disciplinele: fizică, chimie,biologie 

• Participarea la activitatea “Noaptea cercetătorilor” la UVT și Nokia 

• Participarea la proiectul județean pentru voluntariat- Stîngă L și Costaiche L 

• Activități cu elevii în Săptămâna Altfel- experimente, excursie la Românești, cl.IX-a D, 
Sofran Adriana, vizită la Experimentarium- Popescu Ana 

• Participarea profesorilor din comisie la Cercurile metodice pe județ, 

• Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă (Sofran Adriana) 

• Acordarea primului ajutor – curs susținut de prof. Potocean Camelie in Săptămâna Școala 
Altfel, 

• Rămâi negativ- BTS (boli cu transmitere sexsuală)- activitate susținuta in noiembrie 2020 
cu sprijinul Asociației studenților de la medicină - Potocean Camelia, 

• Concurs „Ziua Educației”organizat de ISJ Timiș, participarea elevilor din clasele IX-XII, 
coordonator Costaiche L, data 29.09.2020. 
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IV.2.5 RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI DE CURRICULUM- TEHNOLOGII 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

În anul școlar 2021-2022, semestrul II, activitatea Catedrei Tehnice are la bază Planul 
managerial pentru anul în curs și a implicat toti membrii ariei, conform atribuțiilor prevăzute. 
Activitatea a urmărit: 

• Dezvoltarea unor deprideri și abilități  conforme cu prergătirea profesională a elevilor 

• Implementarea corectă si responsabilă a tuturor reglementărilor privind Covid-19 

• Îmbunătățirea  și utilizarea platformelor de predare și evaluare on-line (Classroom) 

• Obținerea unor rezultate bune la anumite concursuri 

• Utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 
evaluare formativă, 

• Construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la competențele specifice 

• Participarea la activităţi care să permită valorificarea creativității elevilor; 

• O bună colaborare cu puținii parteneri  economici implicați în modulele de SPP chiar dacă 
majoritatea orelor de practică și laborator s-au desfășurat on-line. 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la timp.  
Lecţiile au fost corespunzător pregătite la fiecare obiect al comisiei metodice, folosindu-se de 

materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către 
elevi. 

Activitatea comisiei s-a desfășurat după calendarul activităților propuse, astfel : 
- Discutarea  încadrărilor pe discipline,nr. ore/clase a profesorilor şi  maiştrilor instructor 

- Prezentarea documentelor necesare proiectării activităţii didactice pentru anul şcolar 2020-

2021 

- Discutarea modalitații de intocmire a CDL-urilor pentru anul școlar 2021-2022 

-  Studierea şi analiza manualelor alternative şi auxiliarelor curriculare existente  

- Încheierea de contracte cu agenţii economici privind practica elevilor de liceu  

- Întocmirea tematicii propuse pentru susţinerea examenelor de atestare şi  

certificare a competenţelor profesionale la clasele a XII.  
- Stabilirea criteriilor şi modalităţilor de evaluare pentru disciplinele tehnologice  

- Participarea la concursul,,MecART” a elevilor Boc Alexandra(premiul III) si Szoke Fabian 

- Participarea la concursuri de Robotică ,,BRD FIRST CHALENGE,, 

       Actualul raport, pentru conformitate, este întocmit pe baza tabeluui complet al activităților din 
Catedra  Tehnică, evidențiind și profesorii implicați în toate activitățile enumerate și a Planului 
managerial pentru anul școlar 2020-2021.        
 
Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în vederea creșterii 

calității actului educațional prin :  

• întocmirea corectă a documentelor școlare,  

• interes constant pentru actualizarea informațiilor;  

• învățământ diferențiat și individualizat ;  

• înnoirea și îmbogățirea fondului de materiale didactice ; 

• preocuparea permanentă a membrilor catedrei pentru realizarea de materiale didactice si 
încărcarea acestora pe platforma Classroom. 
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Activități Semestrul I 2020-2021 

 

 
Denumire 

Termen 

Obiective 

Concluzii , 
recomandari 

Persoane 
implicate/resposanbilitati Propus Realizat 

A
C

T
IV

IT
Ă

Ţ
I 

D
E

S
F

Ă
Ş

U
R

A
T

E
  

Atelier „Predare cu mentalitate deschisă” 1.09.2020 1.09.2020 
-comunicare eficientă, 
identificarea potențialului din 
fiecare elev 

repetarea 
activitității 

paticipant: prof.Diana 
Oberșterescu 

Schimburi de bune practici - Limba 
română”   
-webinar 

4 decembrie 
2020, ora 
17.00 

4 decembrie 
2020, ora 
17.00 

-împărtășirea experiențelor de 
predare on-line;-prezentarea 
unor proiecte de lecție 

repetarea 
activitității 

Participant: Diana 
Oberșterescu 

Chimia altfel 25.01.2021 29.01.2021 
Prezentarea chimiei altfel prin 
jocuri, rebusuri, eseuri 

100% Prof. Costaiche L. 

Curs online-Multimedia in scoala moderna 
11.11.- 
27.11.2020 

11.11.- 
27.11.2020 

Prezentarea metodelor de 
predare online 

aplicarea 
metodelor 
online la 
module de 
specialitate 

Participant: Doina Stanese 

Curs de predare online Diamond QUEST 21.11.2020 21.11.2020 
Modalitati de predare in mediul 
online 

posibilitatea 
implementarii 
metodelor in 
cadrul orelor 
de discipline 
tehnice 

Cursant: Doina Stanese 

Trei decenii de democrație 15.12.2020 15.12.2020 
Evoluția societății civile in ultimii 
30 de ani 

100% Suciu Adelina 

P
A

R
T

E
N

E
R

IA
T

E
 

"Timisoara creativa" - Facultatea de 
Economie si Administrare a afacerilor 

25.01.2020 
8.02.2021-
19.03.2021 

Cursuri on-line de 
Antreprenoriat pe teme diverse 
susținute de mentori ai FEAA 
elevilor înscriși din școala  
noastră 

repetarea 
activitatii 

Coord. prof. Brîndescu 
FEAA, prof.Szasz Colegiul 
Tehnic Henri Coandă 
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Denumire 

Termen 

Obiective 

Concluzii , 
recomandari 

Persoane 
implicate/resposanbilitati Propus Realizat 

Webinar Revoluția culturală WEB 20 26.11.2020 26.11.2020 
Schimb de bune practici în 
predarea/evaluarea disciplinelor 
STEM 

repetarea 
activității 

Colab. Costaiche L., UVT - 
Facultatea de Chimie-
Biologie-Geografie 

S
IM

P
O

Z
IO

A
N

E
 

WEBINAR: The 2020 Annual Conference 
for English Language Teachers 

03.09.2020 04.09.2020 

Prezentarea de tipuri de 
activitati on-line pentru nivele de 
studiu diferite; Modalitati de 
evaluare on-line 

100% 
Rebecca Adlard, Joanne 
Caddy, Paul Dummett, etc 

WEBINAR: The National Geographic 
Learning Webinar; A 'Look' at Teaching 
Young Learners 

23.09.2020 23.09.2020 

Prezentarea de tipuri de 
activitati on-line pentru clasele 
primare si gimnaziale; Modalitati 
de evaluare on-line 

100% 
Coordonator: Ellen 
Setterfield, cursant: Mariana 
Popescu 

Webinar Platforma e-Twinning 07.09.2020 07.09.2020 
Prezentarea platformei e-
Twinning și proiectelor de tip 
Erasmus 

100% Colab. Costaiche L., ISJTM 

C
O

N
C

U
R

S
U

R
I/

 O
L

IM
P

IA
D

E
 

UVT-Noaptea Cercetătorilor 2020-
Fotografie liceu 

27.11.2020 27.11.2020 Participarea activă la eveniment 100% coordonator: Sofran Adriana 

Concursul județean "BUM !!! - Pericol: 
pregătirea, prevenirea și  intervenția la 
dezastre" 

22 - 28 
februarie 
2021 

22 - 28 
februarie 
2021 

Obținerea  unui premiu 100% coordonator Sofran Adriana 

Concursul județean "BUM !!! - Pericol: 
pregătirea, prevenirea și intervenția la 
dezastre" 

22 - 28 
februarie 
2021 

22 - 28 
februarie 
2021 

Obținerea unui premiu 100% coordonator Popa Ancuța, 

Concurs "Antreprenoriat - primii pași în 
derularea unei afaceri" 

10.10.2020 22.10.2020 

Prezentarea ideilor inovative de 
afaceri, conceperea ideii de 
afacere și intocmirea planului de 
afacere 

100% 

Coord. Szasz echipa 1: 
Tîrnovan B. și Lupu D. , 
coord echipa2 Sarbu: Toma 
A., Predescu D. 

Concurs județean ,,Violența domestică,, 01.10.2020 16.11.2020 
Realizarea unor afișe tematice, 
cu slogane 

100% Colab. Costaiche L., ISJTM 
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Denumire 

Termen 

Obiective 

Concluzii , 
recomandari 

Persoane 
implicate/resposanbilitati Propus Realizat 

A
C

T
IV

IT
Ă

Ț
I 

E
X

T
R

A
Ș

C
O

L
A

R
E

 
Utilizarea facilitatilor oferite de Google 
Drive 

03.09.2020 03.09.2020 

Crearea unui cont Google; 
Crearea formularelor Google 
Forms; Structurarea informatiilor 
in Google Drive 

100% 

prof. Vionelia Stefu si 
informatician Daniel 
Brebenel; cursant profesori 
din școală 

Consfatuirile on-line ale profesorilor de 
limba engleza 

17.09.2020 17.09.2020 

 
despre concursuri si olimpiade 
la limba engleza in anul scolar 
2020-2021; Informatii despre 
organizarea competentelor 
lingvistice intr-o limbade 
circulatie internationala 
  

100% 
inspector Ramona 
Faur;particiant: prof. Mariana 
Popescu 

Expozitie virtuala- Ziua Europeana a 
Limbilor 

26.09.2020 26.09.2020 

Celebrarea diversitatii 
lingivistice si culturale in spatiul 
european; Implicarea elevilor in 
activitati extracurriculare 
  

80% 
coordonator: prof. Mariana; 
Popescu elevi participanti 
din clasa a IX-a A si a X-a A 

Expozitie virtuala- Halloween 31.10.2020 31.10.2020 

Celebrarea traditiilor de 
Halloween in spatiul anglo-
saxon si american; Implicarea 
elevilor in activitati 
extracurriculare  

80% 

coordonator: prof. Mariana 
Popescu; elevi participanti 
din clasa a IX-a A, a IX-a F, 
a X-a A, a X-a B, a X-a PB, 
a XII-a A, a XII-a B 

Expozitie de planse - Drepturile 
consumatorului/Protectia consumatorului 
(romana-engleza) 

03.11.2020 03.11.2020 

Informarea copiilor despre 
drepturile consumatorilor; 
Utilizarea limbii engleze cu 
terminologie specifica  

 

coordonatori: prof. Corina 
Adafinoaie si prof. Mariana 
Popescu; elevii claselor a X-
a D si a X-a E 

Expozitie virtuala - Sfanta Sarbatoare a 
Craciunului 

22.12.2020 
 
 
22.12.2020 

Celebrarea Sarbatorii 
Craciunului prin realizarea de 
desene cu tematica specifica; 
Implicarea elevilor in activitati 
extracurriculare 
  

90% 

coordonator: prof.Mariana 
Popescu, elevi participanti 
din clasa a IX-a F, a X-a A, a 
X-a B, a X-a PB 

Prietenul secret 17.12.2020 17.12.2020 
-Dezvoltarea dărniciei; - 
Cunoașterea colegilor de clasă;  
-Sărbătorirea Crăciunului 

repetarea 
activitității 

coordonator: prof.dir.Diana 
Oberșterescu 
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Denumire 

Termen 

Obiective 

Concluzii , 
recomandari 

Persoane 
implicate/resposanbilitati Propus Realizat 

Expozitie culinară "Deserturi de Craciun" 15.12.2020 18.12.2020 

Arta de a fi gazda, dezvoltarea 
dărniciei, păstrarea si 
cunoașterea tradițiilor de 
Crăciun 

 Coord. Szasz L, Popa A, 
Ciobanu A, Puiu C 

Confatuiri on-line domeniul Tehnic 20.09.2020 20.09.2020 
Informarea despre concursuri, 
olimpiade tehnice, competente 
profesionale, noutati 

100% 
inspector Brancu, 
participanti prof. Szasz, 
Pirva 

Dezbatere: "Importanța comportamentului 
profesional al angajaților în unitățile de 
turism și alimentație 

2.12.2020, 
21.12.2020 

2.12.2020, 
21.12.2020 

Dezbatere cu scopul 
conștientizarii respectarii 
comportamentului profesional 

100% 
Coord. Sârbu L., Szasz 
jurizare 
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Activități Semestrul II 2020-2021 

  

Tip activitate Denumire 
Termen Obiective 

Concluzii , 
recomandari 

Persoane 
implicate/resposa
nbilitati 

Propus Realizat    

ACTIVITĂŢI 
DESFĂŞURATE  

Curs Managementul sistemic al clasei de 
elevi 

19.04.2021 
05.05.- 
16.06.2021 

prevenirea abandonului școlar; 
îmbunătățirea relațiilor din 
interiorul cercului comunitate-
școală-familie 

dezvoltarea 
competențelor 
sociale și civice ale 
cadrelor didactice 
participante 

Cursant 

Curs evaluator limba franceza 
Februarie 
2021 

Martie 
2021 

Cunoașterea legislației în calitate 
de evaluator, evaluarea individual 
și în tandem a unor lucrări scrise, 
stabilirea unor criterii cât mai 
obiective în evaluarea itemi lor 
subiectivi 

Competenta în 
evaluare a unor 
lucrări de Def, 
Titularizare sau Bac 

Cursant 

PROIECTE L'histoire de France par les TICE 
Februarie 
2021 

Mai 2021 

Promovarea limbii franceze 
,utilizarea TICE în elaborarea de 
itemi de către elevi ,invatarea prin 
descoperire  

2 elevi din clasa XI 
A si D, îndrumați de 
profesorul de 
franceza 

Profesor participant 
Indreica Cristins 

PARTENERIATE 
• parteneriat cu Facultatea de Mecanica, 
Departamentul Ingineria Materialelor si a 
Fabricatiei 

mai,2021 12.05.2021 
promovare si orientare 
profesionala 

elevii cls XIC si 
XIIC 

ing.Pirva Daniela 

SIMPOZIOANE WEBINAR: Impreuna online XXII 
16 
februarie 
2021 

16 
februarie 
2021 

analiza sistemului educational 
universitar in timpul pandemiei 

  

prof. participant 
Popescu MARIANA, 
organizator: 
eLearning Center 
UPT 

  WEBINAR: Impreuna online XXIV 
9 martie 
2021 

9 martie 
2021 

analiza sistemului educational 
universitar in timpul pandemiei 

  

prof. participant 
Popescu Mariana, 
organizator: 
eLearning Center 
UPT 

CONCURSURI/ 
OLIMPIADE 

La școală, în siguranță martie 2021 
martie 
2021 

respectarea regulilor igienico- 
sanitare în vederea derulării 
activităților educaționale în școală 

  
Sofran Adriana, ISJ 
TIMIȘ 
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CONCURSURI/ 
OLIMPIADE 

Prevenirea delincvenței juvenile și a 
victimizării tinerilor 

martie 2021 
martie 
2021 

cum putem să prevenim 
delincvența în rândul tinerilor 

  
Sofran Adriana, ISJ 
TIMIȘ 

 Bum !!! - Pericol: pregătirea, prevenirea și 
intervenția la dezastre 

22-28 
februarie 
2021 

22-28 
februarie 
2021 

participarea la concursul județean 
cu tematica de protecție civilă 

  
Sofran Adriana, ISJ 
TIMIȘ 

 Educația ecologică salvează mediul - 
EcoSmarTim21 

23 aprilie 
2021 

23 aprilie 
2021 

realizarea proiectului UTILIZAREA 
ENERGIEI SOLARE 

  

Sofran Adriana, 
Universitatea 
Politehnică 
Timișoara 

 Stop traficului de persoane iunie 2021 iunie 2021 
participarea la concursul județean 
cu tematica 

  
Sofran Adriana, ISJ 
TIMIȘ 

 Prevenirea delicventei si a victimizarii 
tinerilor - ISJ TIMIS 

martie 2021 
martie 
2021 

prevenirea delicventei in randul 
tinerilor 

  Szasz Laura 

 Timisoara Creativă F.E.A.A.  aprilie 2021 iunie 2021 
elaborarea si intocmirea planului 
de afacere propriu in echipa de 9 
elevi 

    

 Prevenirea delicventei si a victimizarii 
tinerilor - ISJ TIMIS 

martie 2021 
martie 
2021 

prevenirea delicventei in randul 
tinerilor 

  Popa Ancuța 

 concurs MecArt aprilie 2021 17.04.2021 concurs Aplicatii practice Pirva Daniela 

 Bum !!! - Pericol: pregătirea, prevenirea și 
intervenția la dezastre 

22-28 
februarie 
2021 

22-28 
februarie 
2021 

    Popa Ancuța 

 La școală, în siguranță martie 2021 
martie 
2021 

Respectarea normelor de 
siguranță 

  Popa Ancuța 

 
Cunoastere, creativitate, originalitate în 
școală 

aprilie2021 aprilie2021 plating gustari reci   Popa Ancuța 

ACTIVITĂȚI 
EXTRAȘCOLARE 

La pas prin Timisoara - CT Henri Coandă  iunie 2021 iunie 2021 
identificarea si descrierea 
obiectivelor turistice,concurs 
vânătoarea de comori   

  
Stefu V., Szasz L., 
ISJ TIMIȘ  

Educație financiară - Group Société 
Generale B.R.D. Timisoara 

iunie 2021 iunie 2021 

identificarea si rezolvarea 
problemelor aparute la utilizarea 
cardurilor, prevenirea activitatilor 
frauduloase,  prevenirea fishing-
ului, utilizarea corecta a 
credentialelor  

  

Szasz Laura - prof 
coordonator,  Huza 
Ana Maria - director 
sucursala, 40 de 
elevi ai claselor a 10-
a A, D, F 
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Expozitie virtuala de desene „Valentine's 
Da` 

14 
februarie 
2021 

14 
februarie 
2021 

 celebrarea zilei indragostitilor prin 
desene specifice; implicarea in 
activitati extracurriculare 

  
prof. coordonator 
Popescu Mariana, 
CTHC 

Concurs virtual de desene `8 Martie- 
MAMA` 

8 martie 
2021 

8 martie 
2021 

celebrarea zilei mamei, competitia 
desene specifice 
zilei mamei 

prof. coordonator 
Popescu Mariana,    
www.tabletegrafice.r
o 

Concurs virtual de desene - Ziua 
internationala a copilului 

1 iunie 
2021 

1 iunie 
2021 

celebrarea zilei internationale a 
copilului 

desene specifice 
zilei copilului 

prof.coordonator 
Popescu Mariana, 
CTHC 

Concursul Interjudetean online de 
Fotografie `Philippe Halsman`, editia a V-a  

 mai 2021  mai 2021 
participarea la concurs 
interjudetean cu tematica, 
competitia 

  

prof.coordonator 
Popescu Mariana, 
CTHC,, Liceul 
Tehnologic `Romulus 
Paraschivoiu`, 
Lovrin, prof 
organizator OLIVIAN 
DULEA 

Concurs judetean de creatie plastica 
`Imagini recreate din povesti clasice si 
moderne`, editia I 

mai 2021 iunie 2021 
participarea la concurs judetean cu 
tematica 

  

prof.coordonator P 
Popescu Mariana, 
CTHC, Scoala 
Gimnaziala `Theodor 
Bucurescu`, 
Sannicolau Mare, 
prof.coordonator 
LIHAT CRISTINA 
CLAUDIA 

Vizionare film artistic ”Cruella” 
17 iunie 
2021 

17 iunie 
2021 

educarea cinematogtafica, 
dezvoltarea simtului de observatie 

  

prof. organizator 
Popescu Mariana, 
locatie Iulius Mall 
Timisoara 

http://www.tabletegrafice.ro/
http://www.tabletegrafice.ro/
http://www.tabletegrafice.ro/
http://www.tabletegrafice.ro/
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Graficul activităților extracurriculare 

 

Data 

activității 

Denumirea activității 

 

  

Locul desfășurării, Premii Elevi participanți Profesor 

coordonator 

Ian. 2021 Orientare școlară și profesională 

(- prezentarea rețelei școlare a 

MAPN) 

Colegiul Tehnic 

“Henri Coandă” 

  

  Clasa a XII- a C Suciu Adelina 

Februarie 

2021 

Expoziție online de desene de 

Valentine's Day 

Colegiul Tehnic 

“Henri Coandă” 

  

Diplome de 

participare 

Gosa Ovidiu, clasa a IX-a E, 

Mihăescu Denisa, clasa a   X-a B, 

Boc Alexandra, clasa a XII-a C, 

Bisorca Melisa și Raluca 

Moisescu, X PO, Haica Sorina, X 

PB 

Popescu 

 Mariana 

Februarie 

2021 

Concursul judetean "Bum! 

Pericol: pregatirea, prevenirea si 

interventia la dezastre."- 

online, Locul 2 Suiu Alexandru-10 B Popa Ancuța 

Martie-

Mai 2021 

Concursul Interjudețean de 

Fotografie "Philippe Halsman, 

ediția V 

Liceul Tehnologic 

"Romulus 

Paraschivoiu", 

Lovrin, 

Diplome de 

participare 

Christiana Cundrata, clasa a IX-a 

F, Denisa Lugojan, clasa a X-a 

PB. 

Popescu 

 Mariana 

Martie 

2021 

Concurs de desene "8 martie -

MAMA" 

organizat on-line de 

site-ul www.tablete 

grafice.ro 

Diplomă de 

participare 

Zamfir Monica, clasa a X-A Popescu 

 Mariana 
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Martie 

2021 

Concursul scolar 

judetean"Prevenirea 

delincventei juvenile si a 

victimizarii tinerilor" 

online Locul 1-

sectiunea 

videoclip 

Rusu Ionel si Baciu Iulia – cls. 

10PO 

Popa Ancuța 

Martie 

2021 

Concursul județean "La scoala, 

in siguranta" 

online locul 3 Suiu Alexandru, clasa 10B Popa Ancuța 

Martie 

2021 

Concursul scolar judetean 

"Prevenirea delincvenței 

juvenile și a victimizarii 

tinerilor"- 

online Locul 1-

sectiunea afis 

Cornea Larisa, cls 12E Szasz Laura 

Martie 

2021 

Concursul scolar 

judetean"Prevenirea 

delincventei juvenile si a 

victimizarii tinerilor" 

online Locul I Șuiu Alexandru, X B,  

Suba Beatrice, X E 

  

Adriana 

Sofran 

Martie 

2021 

Bum! !!-Pericol: pregătirea, 

prevenirea și intervenția la 

dezastre 

online Locul II Cornea Larisa, XIIE Adriana 

Sofran 

Mai 2021 Orientare școlară și profesională 

- prezentare făcută de 

reprezentanții Univ. de Științe 

Agricole Tims 

Colegiul Tehnic 

“Henri Coandă” 

  

  Clasa a XII- a C Suciu Adelina 

Aprilie 
2021 

Concursul "Cunoastere, 
creativitate, originalitate in 
scoala"-editia II 

Liceul Teoretic 
Sebis Arad – online 
  

sectiunea 
"Plating-gustari 

reci 

Estera Filip cls a 10 a PB Popa Ancuța 

21 aprilie 
2021 

Concursului ,,MecArt" -  a 21 
ediție 

Facultatea de 
Mecanică 

premiul III Alexandra Boc, cls. 12C 
  

Pîrva Daniela 
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Mai 2021 Proiect interdisciplinar "Arta 
gastronomica regasita in traditii" 

on-line  
Colegiul Tehnic 
“Henri Coandă” 

  Clasa a 10-a F Szasz Laura 

Mai – iunie 
2021 

Timisoara Creativă F.E.A.A. Timisoara În derulare Elevi din clasele a 10-a F si a XI-
a E 

Szasz Laura 

Iunie 2012 La pas prinTimișoara – concurs 
tematic  

Centrul istoric al 
TImișoarei 

Premii și 
diplome elevi 

Elevii claselor a X-a D și a X-a F Ștefu Vionelia  
Szasz Laura 

Iunie 2021 Concurs Sunt present -  
activitate la nivel județean 

Concurs de postere 
tematice 

Doua premii III Elevi din clasele XD, X F, XI B Profesori 
diriginți 

Iunie 2021 Concurs de videoclipuri 
tematice - Ziua invatatorului 

Videoclip Premiu special Elevi din clasa a X-a D Nicoleta 
Herișanu, 

Ștefu Vionelia 
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IV.3 INTEGRAREA EUROPEANĂ 

 

În ultimii cinci anii, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” a participat ca partener în cadrul a patru 

proiecte europene tip Erasmus+. De asemenea au fost dezvoltate parteneriate cu mai multe școli 

similar din Franța și Germania. Pe parcursul anilor școlari 2018-2019, 2019-2020 s-a derulat în școală 

proiectul  2018-1-RO01-KA102-048571– „ ERASMUS+, INSTRUIRE PENTRU VIITOR! ”. 

 

Proiectul  ERASMUS+, ȘANSA DE A DEVENI UN BUN TEHNICIAN! Nr. proiect: 2020-1-
RO01-KA102-079535 își propune să contribuie la educaţia şi formarea profesională iniţială de înaltă 
calitate şi dezvoltarea competențelor cheie şi profesionale specifice pe piața muncii și a angajabilității 
elevilor din consorţiu prin oferirea de oportunități de formare profesională  în străinătate şi  dobândirea 
de experienţă practică la locul de muncă..  
 
Scopul proiectului: Accentuarea dimensiunii europene și internationale în formarea profesională și 
adoptarea în școlile VET a unui set de instrumente moderne în activitatea de dezvoltare strategica a 
acestora, în vederea reducerii absenteismului/ abandonului școlar și reducerii ratei șomajului în rândul 
tinerilor. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
O1. Dobândirea, prin învățare la locul de muncă într-un context internațional, de către 84 de elevi ai 
liceelor tehnologice membre ale consorțiului regional pentru calitate în educație și angajabilitate HD-
TM-VET, de competențe cheie, abilități și cunoștințe specifice domeniului de calificare, recunoscute 
prin instrumente europene ECVET, Europass;  
O2. Îmbunătățirea competențelor aplicabile în activitatea de dezvoltare strategică a organizațiilor din 
care provin 12 cadre didactice din personalul administrativ responsabil de managementul și 
dezvoltarea strategică a instituțiilor VET prin mobilitate de formare internațională; 
O3. Consolidarea capacității unităților de învățământ VET din Regiunea Vest de a coopera cu succes 
cu parteneri internaționali, companii și instituții din VET în scopul facilitării mobilității geografice și 
profesionale și creșterii angajabilității tinerilor. 

 Liceulul Tehnologic ,,Transilvania” Deva a demarat la data de 01 decembrie 2020, prin 
contractul 2020-1-RO01-KA102 -079535, proiectul “Erasmus+, Șansa de a deveni un bun 
tehnician!”care se derulează pe o perioada de 12 luni și a primit finantare din partea UE prin 

programul Erasmus+, Actiunea cheie 1-VET. 

 Partenerii de primire sunt instituțiile VET: Santogal P. Comércio e Reparação de Automóveis 
Lda, Lisabona, Portugalia; Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel-CEPRA, 
Lisabona, Portugalia; AUTOINDIA, Sacavem, Portugalia; Casa da Educacao, Lisabona, Portugalia; 
Handwerkskammer Postdam, Potsdam, Germania; EuroProfessio, Berlin, Germania; Centrum 
Ksztalcenia Praktycznego-CKP, Wroclaw, Polonia; JT Serwis Marcin Ladowski, Wroclaw, Poland și 
Futurum - Coordination of EU Projects, Jędrzejów, Polonia. 

Rezultatele așteptate: absolvenți de liceu tehnologic cu experiență de lucru relevantă, 
dobândirea de competențe profesionale în domeniul lor de formare, de competențe sociale și 
personale esențiale în societatea cunoasterii, pentru a-și imbunătăți semnificativ capacitatea de 
tranziție spre un loc de muncă și insertie profesională de succes. 

A avut loc selecția profeosorilor și a elevilor în vederea derulării mobilităților prevăzute în 

proiect. 

https://hcoanda.ro/erasmus/  

 

https://hcoanda.ro/erasmus/
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IV.4 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE AN ȘCOLAR 

2020-2021 

Nr. 

Crt. 
Activitatea Luna 

    Nivel de clase 

9 10 11 12 

1.  Festivitatea de deschidere a noului an 

şcolar, 2019-2020 

septembrie x x x x 

2.  Vizitǎ la Experimentarium x x   

3.  Culorile toamnei   x x 

4.  Acitivitati culturale x x x x 

5.  Ziua Internaţională a Educaţiei- 

5 octombrie 2020 

octombrie x x x x 

6.  Sa ne cunoastem mai bine! - excursii x x   

7.  Semicentenar ,,Henri Coanda˝ x x x x 

8.  Timisoara turistica   x x 

9.  Concurs gastronomic noiembrie x x   

10.  În lumea cărților x x   

11.  Sanatate inainte de toate x x x x 

12.  Pastrarea starii de bine psihologică - 

dezbatere 

  x x 

13.  Concert simfonic de Craciun decembrie   x x 

14.  1 Decembrie – Ziua Romaniei x x x x 

15.  Ziua Mondială a Drepturilor Omului x x x x 

16.  In prag de Sarbatori  - activitati specifice x x   

17.  Seara de opereta ianuarie   x x 

18.  Dor de Eminescu x x x x 

19.  Feerie pe gheata -  concurs de patinaj x x   

20.  Timpul liber – film, teatru, concert x x x x 

21.  Teatru in viata noastra februarie x x   

22.  Promovarea multiculturalitatii x   x 

23.  Seara de teatru  x  x 

24.  Devoltarea simtutlui estetic x  x x 

25.  Scoala Altfel martie x x x x 

26.  Concurs de desene- ROREC x x x x 

27.  Dreptulde a fi informat x x   

28.  Ziua Mondială a Apei   x x 

29.  Ziua Internaţională a Pământului – 22 

aprilie „Simfonia lalelelor” 

aprilie x x x x 

30.  Cariera mea   x x 

31.  Traditii pascale in lume x x   

32.  Educatia pentru sanatate – arta culinară x x   

33.  Ziua portilor deschise mai x x x x 

34.  Ziua Europei 9 mai x x x x 

35.  Patura care citeste  x  x 

36.  Cupa Henri Coanda la fotbal x x x x 

37.  Festivitate de absolvire clasele a XII-a iunie    x 

38.  Ziua Educatorului x x x x 

39.  Natura – un prieten x   x 

40.  Soare si miscare  x x  
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IV.5 Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și consolidarea 

parteneriatului cu organizațiile sindicale din domeniul învățământului 

 

Majoritatea angajaților Colegiului Tehnic “Henri Coandă” sunt membrii ai sindicatului „Spiru 

Haret”, sindicat al cărui lider este doamna prof. Bot Lăcrimioara. 

La începutul acestui an grupa noastră de sindicat totalizează un număr de 32 membrii. 

Precizăm că, unii au plecat din unitatea noastră școlară, alții s-au pensionat, alții au trecut la alt 

sindicat. 

În anul trecut școlar s-au făcut informări continue pe problemele legate de învățământ, de 

salazirare, de sporuri, de acțiunile întreprinse de sindicat, de luările de poziție ale acestuia, de 

susținerea membrilor inclusiv prin darea în judecată pentru recuperarea anumitor sporuri etc. Au fost 

prezentate rezultatele întâlnirilor, solicitărilor adresate inistrului educației, primului ministru, discuțiile 

cu Comisia de Dialog social, acțiunile comune întreprinse împreună cu celelalte sindicate.  Au fost 

vizate următoarele aspecte: 

     -  salarizarea corectă, prin raportarea la salariul de bază în plată a personalului din învățământ 

     - majorarea salariilor personalului din învățământ la nivelui anului 2022 încă din 2021 

     - acordarea sporurilor pentru condiții de muncă cuvenite personalului didactic 

     - dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ cu dispozitive și echipamente 

     - decontarea integrală a cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice 

     - asigurarea de tablete și laptopuri pentru elevi și cadre didactice 

    - asigurarea vaccinurilor și testelor antigen 

     - acordarea de vaucere pentru 2021 

     - creșterea finanțării pentru dezvoltarea infrastructurii școlare  

     -deblocarea posturilor 

     - înștiințări referitoare la metodologia de acordare a gradație de merit, înscrieri grade 

     - acordarea de carduri pentru combustibil 

     - acordarea de carduri pentru farmacii  

     - reduceri pentru unele analize la laboratoarele Synevo 

     - oferte turistice la preț redus 

     - carduri cu reduceri la Selgros 

     - reduceri la Orange 

     - acordarea membrilor unei asigurări de sănătate 

     - informări cu privire la legi, ordine, ordonanțe care ne vizeză pe noi și activitatea noastră 

     - prezentarea site-ului sindicatului www.școala românească.ro, unde se găsesc materiale utile. 

În toate acțiunile sale, sindicatul are și va avea în prim plan membrii să și tot ce derivă din acest fapt. 

 

 

http://www.școala/
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IV.6 Comunicare instituțională 

 

Comunicarea între conducerea liceului şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se 
realizează pe verticală şi pe orizontală în conformitate cu toate canalele de comunicare coerente şi 
necesare transmiterii şi rezolvării sarcinilor curente şi de perspective ale liceului.  

Comunicarea se realizează ascendent şi descendent, astfel: 
- Director – personal didactic / didactic-auxiliar / nedidactic; 
- Director – elevi (prin profesori diriginţi sau direct); 

- Director – părinţi (prin profesor, profesori diriginţi sau direct). 

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 
angajare al membrilor instituţiei noastre. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 
cadrele didactice fiind deschise, colegiale de respect şi sprijin reciproc. Conducerea şcolii este 
receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri fecvente şi obiective la adresa acestora, respectă 
competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.  

La niveliul instituţiei există relaţii bazate pe înţelegere şi respect reciproc, atât între membrii 
conducerii, cât şi între membrii personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, respectiv elevi şi 
părinţi, în cadru formal şi informal.  

Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori, manifestate, sunt 
mediate, soluţionându-se într-un mod pozitiv.  

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele Adunărilor generale ale părinţilor claselor, 
precum şi prin cele ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, de tip ordinar sau extraordinar.  

Comunicarea cu reprezentanţii comunităţii locale şi cu reprezentanţii IŞJ Timiş este optimă şi 
se realizează în ambele sensuri. De asemenea, există o comunicare eficientă a instituţiei cu agenţii 
de practică pentru desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor.  

Mijloacele utilizate pentru realizarea cominicării instituţionale sunt cele clasice (notificări scrise, 
e-mail, telefon, discuţii faţă-în-faţă), dar reuşim şi prin intermediul mijloacelor moderne – pagina web a 
şcolii (hcoanda.ro), catalogul şcolar online (pentru părinţi), video-conferinţe, inclusiv grupuri de 
WhatsApp (pentru cadrele didactice, elevi, părinţi, etc.), dar şi promovare şi diseminare prin 
intermediul mijloacelor mass-media. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitaea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 
didactice. 
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                                                              IV.7.1 Activitatea serviciului financiar contabil 

  

C
O

M
P

A
R

T
IM

E
N

T
 

CATEGORIE ACTIVITATE DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

TERMEN 

CINE A EXECUTAT 
LUCRAREA/ CINE A 

VERIFICAT LUCRAREA  
OBSERVAŢII 

 PLANIFICAT REALIZAT 

F
IN

A
N

C
IA

R
 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
COMPARTIMENTULUI 

Întocmirea şi predarea SITUAŢIILOR FINANCIARE pt. trim. I-II 
2021 pt. Buget local 

20.04.2021 
20.07.2021 

20.04.2021 
20.07.2021 

Benea E.        
       Bucea Ştefania-Andreea 

  

Întocmirea şi predarea SITUAŢIILOR FINANCIARE pt. trim. I-II 
2021 pt. Buget de stat  

20.04.2021 
20.07.2021 

20.04.2021 
20.07.2021 

Benea E.            
      Bucea Ştefania-Andreea 

  

Întocmirea  OP pt. cheltuieli materiale zilnic zilnic 
Bucea Ştefania-Andreea în funcţie de 

necesităţi 

Întocmirea situaţiei privind componenţa soldurilor lunar lunar Bucea Ştefania-Andreea   

Întocmirea situaţiei privind plăţile restante lunar lunar Bucea Ştefania-Andreea   

Întocmirea situaţiei privind  furnizorii neachitaţi  lunar lunar Bucea Ştefania-Andreea   

Întocmirea şi depunerea la BFS  a necesarului de chelt. materiale 
şi de personal 

lunar ( 01 a lunii) 
lunar ( 01 a 

lunii) 

Bucea Ştefania-Andreea 
  

Întocmirea situaţiilor ce preced închideri lunare       (monitorizări 
BL şi VP) 

lunar (06 a lunii) lunar (06 a lunii) 
Bucea Ştefania-Andreea 

  

Încasare venituri extrabugetare zilnic zilnic Bucea Ştefania-Andreea   

Întocmirea foilor de vărsământ pt. depunerea numerarului de câte ori este cazul 
de câte ori este 

cazul 
Idoraşi C. 

în funcţie de  
încasări 

Monitorizare chelt. de personal până în data de 06 a lunii 
până în data de 

06 a lunii 
Bucea Ştefania-Andreea   

Întocmirea facturilor pt. clienţi 25 a lunii 25 a lunii Idoraşi C. 
ocazional pt. situaţii 

excepţionale 

Întocmirea  situaţiilor centralizatoare a consumurilor materiale lunar până în data de 04 
lunar până în 
data de 04 

Idoraşi C.   

Întocmirea  situaţiilor centralizatoare a consumurilor de alimente lunar până în data de 05 
lunar până în 
data de 05 

Idoraşi C.   

Ridicare numerar şi achitarea c/v burselor lunar lunar Idoraşi C.   

Ridicare numerar  şi achitarea c/v  naveta elevi lunar lunar Idoraşi C.   

Depunerea sumelor neridicate în sume de mandat lunar lunar Idoraşi C.   

Întocmirea fişelor pt. ob. de inventar la achiziţie la achiziţie Idoraşi C.   

Întocmirea  anexei privind planificarea plăţilor decadal decadal Bucea Ştefania-Andreea   
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Verificarea statelor de salarii şi a centralizatorului acestora, 
împreună cu compartimentul secretariat 

lunar lunar 
Bucea Ştefania-Andreea 

  

Verificarea şi acordarea vizei CFPP pentru centralizatorul de 
salarii 

lunar lunar 
Bucea Ştefania-Andreea 

  

Întocmirea, verificarea, acordarea vizei CFPP şi transmiterea 
Cererii pentru  deschiderea de credite lunară către ISJ 

lunar lunar 

Bucea Ştefania-Andreea 

  

Întocmirea ordonanţării şi a ordinelor de plată pentru plata 
salariilor, virarea contribuţiilor angajator şi asiguraţi şi prezentarea 
acestora la Trezorerie pentru control salarii 

lunar lunar 

Bucea Ştefania-Andreea 

  

Întocmirea, verificarea şi transmiterea la bănci a fişierelor 
specifice pentru alimentarea salarilor pe carduri 

lunar lunar 
Bucea Ştefania-Andreea Idoraşi 

C. 
  

Întocmirea situaţiilor financiare lunare lunar până în 20 
lunar până în 

20 
Bucea Ştefania-Andreea 

  

Participare la licitaţii pt. închirieri spaţii la sediu Mun. Timişoara     
Bucea Ştefania-Andreea 

 Dacă este cazul 

Întocmirea contractelor de închiriere     Bucea Ştefania-Andreea  Dacă este cazul 

Întocmirea actelor adiţionale la expirarea contractelor 
la expirarea 
contractelor 

Bucea Ştefania-Andreea 
 Dacă este cazul 

Raportare în FOREXEBUG lunar lunar Bucea Ştefania-Andreea   

FORMARE PROFESIONALĂ DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE 
ORGANIZATORUL 
PROGRAMULUI DE 

FORMARE 
PERIOADA PARTICIPANŢI OBSERVAŢII 
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IV.7.2 Activitatea serviciului secretariat 

C
O

M
P

A
R

T
IM

E
N

T
 

CATEGORIE ACTIVITATE DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

TERMEN 

CINE A EXECUTAT 
LUCRAREA/ CINE A 

VERIFICAT LUCRAREA  
OBSERVATII 

 PLANIFICAT REALIZAT 

S
E

C
R

E
T

A
 R

IA
T

 

A
C

T
IV

IT
Ă

Ţ
I 
S

P
E

C
IF

IC
E

 C
O

M
P

A
R

T
IM

E
N

T
U

L
U

I 

a)pregătirea debutului noului  an şcolar/ELEVI : SEPTEMBRIE       

*completarea cataloagelor, după examenele de corigență 
7.09.2020-
8.09.2020 

9/8/2020 Ilie Nicoleta/diriginti   

*finalizarea examenelor de diferenta 01.09-04.09.20 9/4/2020 Ilie Nicoleta 
Evaluarea elevilor 

Comisia dif. 

*Impartirea elevilor de cl.a IX-a pe lb. moderne 01.09-04.09.20 9/4/2021 Dir. Herisanu/ Ilie Nicoleta 
conform dosarelor 

personale 

*finalizarea listelor pe clase a elevilor pentru noul an scolar  01.09-04.09.20 9/4/2020 Ilie Nicoleta   

* completarea Registrului de evidență a elevilor pentru   noul an 
şcolar ; 

01.09-04.09.20 9/4/2020 Ilie Nicoleta   

* achizitionarea,pregatirea si predarea cataloagelor pentru noul an 
şcolar dirigintilor; 

01.09-04.09.20 9/4/2020 Ilie Nicoleta   

înmatricularea elevilor nou   veniți (cf.cererilor  de transfer aprobate) , 

rezolvarea corespondenței privind mişcarea elevilor(veniti prin 

transfer, plecati prin transfer); 

07-09- 30.10.2020 10/30/2020 Ilie Nicoleta 
cf.cererilor  de 

transfer aprobate 

*completarea in registrul matricol a elevilor care au plecat prin 
transfer, retrasi, exmatriculati 

07-09- 30.10.2020 10/30/2020 Ilie Nicoleta 
conform dosarelor 

personale 
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*înmatricularea elevilor de cl.a IX-a in registrul matricol 07-09- 30.10.2020 10/30/2020 Ilie Nicoleta 
conform dosarelor 

personale  

*întocmirea situațiilor statistice sf. an scolar/incep.an scolar  ( pe 
formulare tipizate) 

14.09 -08.11.2020 11/8/2020 
Honaie-Tecșa Otilia/Daniel 

Brebenel 
conform statisticilor 

diriginti clase 

    * centralizarea machetei pentru  ALOCATII ELEVI 14.09.-25.09.2020 9/25/2020 
Honaie-Tecșa Otilia/Daniel 

Brebenel 

conform tabelelor 
transmise de diriginti  
cu datele personale 

ale elevilor 
beneficiari de  

alocatie  

  *State de plata transport elevi 
05.10.2020- 
15.11.2020 

lunar 
Honaie-Tecșa Otilia/Daniel 

Brebenel 
la termenele 

solicitate  

* completarea registrelor matricole a elevilor cu situatia la invatatura 
pentru anul scolar încheiat 

30.09.2020-
31.12.2020 

12/31/2020  Otilia Honaie-Tecșa   

b)întocmirea  situațiilor de personal/PERSONALUL UNITĂTII         

*elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare,fisa 
postului,acte aditionale ; 

30.08-30.10.2020 10/30/2020  Otilia Honaie-Tecșa   

*completarea Registrului de evidența a salariaților  formatul 
electronic  şi comunicarea la ITM; 

30.08-30.09.2020 9/30/2020 Honaie-Tecșa Otilia    

* intocmire ,completare dosare personale: completarea adeverintelor 
pentru personal unitate (per. lucrata, norma didactica 
,calificativ,vechime munca, in invatamant, recomandari etc.)  

02.09.2020 - 
01.10.2020 

la nevoie Honaie-Tecșa Otilia  

personalul suplinitor 
,care la 01.09.2019 
inceteaza activitatea 
si pleaca intr-o alta 

unitate scolara 

* verificarea dosarelor pentru trecerea la o noua categorie de 
salarizare pentru tot personalul din unitate ( vechime 
munca/invatamant, acordare dirigentie,grad did.  etc) 

lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

c) situații curente         

*verificarea  paginii ISJ Timis/postare pe reteaua interna; zilnic zilnic Honaie - Tecșa Otilia   
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*descărcarea adreselor de pe pagina Inspectoratului Şcolar 
Judeţean,  înregistrare şi rezolvarea lor;  

zilnic zilnic Honaie-Tecșa Otilia 

rezolvarea 
adreselor/situatiilor 
in functie de fiecare 
compartiment/comisi

i de lucru la 
termenele solicitate 

*întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale 

lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

*carduri banci lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

*elaborare decizii /acte aditionale  când este cazul când este cazul Honaie-Tecșa Otilia    

   *State de plata Burse profesionale/Bani de liceu  lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

*întocmirea adeverințelor foștilor angajați pentru recalcularea 
pensiilor sau întocmirea dosarelor de pensionare 

când este cazul când este cazul Honaie-Tecșa Otilia  
la data primirii 

solicitarii 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* intocmirea condicei si  pontaj personal did./did. auxiliar 

lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia  
Condica cadre did.  / 

Condica si pontaj 
personal  did.aux.  

*înregistrarea și rezolvarea cererilor depuse  la solicitare la solicitare Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 
la termenele 

solicitate  

* întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 

I.S.J.Timiș, Directia de Finante Timiș  etc 
la solicitare la solicitare Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 

la data soliscitata de 
ISJ, etc. 

a)completarea  situatiilor cerute în BDNE/SIIR/ELEVI OCTOMBRIE       

*arondarea elevilor la formatiunile nou constituite conform tabelelor 
finalizate de inceput an scolar                                                                              

când este cazul când este cazul Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 
pe baza intocmirii 

registrului evidenta 
inceput de an  

*situație statistica SC0 semestrial semestrial 
Brebenel Daniel/Honaie-Tecșa 

Otilia  
  

*întocmirea situațiilor statistice sf. an scolar/incep.an scolar  
sfarsit/început 

an.scolar 
sfarsit/început 

an.scolar 
Brebenel Daniel/Honaie-Tecșa 

Otilia 
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b)întocmirea situațiilor de personal         

* introducerea datelor  in aplicatia EDUSAL: întocmirea statului de 

personal  pe trepte şi gradații liste + format electronic , depunerea la 
ISJ  ; 

când este cazul când este cazul Honaie-Tecșa Otilia  

In situația majorării 
salariilor se are în 
vedere, emiterea 

deciziilor, elaborarea 
statelor de personal  

*întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic ( liste + format 
electronic+ formulare titpzate,  depunerea la ISJ; 

01.10-30.10.2020 10/30/2020 
 Dir.  Herisanu/ Otilia Honaie-

Tecșa 
  

*întocmirea machetelor de încadrare/depersonal cu personal 

didactic, didactic auxiliar si nedidactic și a  tabelelor privind orele 

peste normăa cadrelor did. si înaintarera lor la Inspectoratul Şcolar 

Județean pentru  aprobare; 

01.10-30.10.2020 10/30/2020  Dir. Herisanu/ Brebenel Daniel   

* întocmeste situatia fundamentarea cheltuielilor de personal / 
situaţilor statistice S2 si S3 

01.10-30.10.2020 10/30/2020 Honaie-Tecșa Otilia    

*introducerea datelor corect in aplicatia REVISAL şi comunicarea la 
ITM 

01.10-30.10.2020 10/30/2020 Honaie-Tecșa Otilia    

PERSONALUL UNITATII  completare in SIIR         

*conf. Fisei de încadrare cu personal didactic   12.10 -31.10.2020 10/30/2020 
Honaie-Teca Otilia/Brebenel 

Daniel 
  

c) situații curente         

* eliberarea de adeverinte elevi, foilor matricole la cererea personală  01.10-31.10.2020 10/30/2020 Honaie-Tecșa Otilia  
la termenele 

solicitate 

*eliberarea diplomelor din anul curent şi anii anteriori                                                       Honaie-Tecșa Otilia conform solicitarilor 

*verificarea  paginii ISJ Timis/postare pe reteaua interna; zilnic zilnic 
Honaie-Teca Otilia/Brebenel 

Daniel 
  

*descărcarea adreselor de pe pagina Inspectoratului Şcolar 
Judeţean,  înregistrare şi rezolvarea lor;  

zilnic zilnic Honaie-Teca Otilia 

rezolvarea 
adreselor/situatiilor 
in functie de fiecare 
compartiment/comisi

i de lucru la 
termenele solicitate 

*întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale,etc; 

lunar lunar Honaie-Teca Otilia   

*carduri banci lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    
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*elaborare decizii /acte aditionale  la nevoie la nevoie Honaie-Tecșa Otilia  conform termenelor 

   * Solicitari sume / State de plata Burse profesionale/Bani de liceu  19.10-23.10.2020 10/23/2020 Honaie-Tecșa Otilia  conform termenelor 

*întocmirea adeverințelor foștilor angajați pentru recalcularea 
pensiilor sau întocmirea dosarelor de pensionare 

01.10-30.10.2020 la data solicitarii Honaie-Tecșa Otilia  la data solicitarii 

*înregistrarea și rezolvarea cererilor depuse  01.10-30.10.2020 
la termenele 

solicitate 
Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 

la termenele 
solicitate 

* întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 

I.S.J.Timiș, Directia de Finante Timiș  etc 
01.10-30.10.2020 

la termenele 
solicitate 

Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 
la termenele 

solicitate 

*Verificare , finalizare centralizare,solicitare Burse elevi transmise la 
Dir. Invatamant  

01.10- 30.10.2020 10/30/2020 Honaie-Tecșa Otilia  la data solicitarii 

a)dinamica populației şcolare/ELEVI :        

*rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor 02.11-30.11.2020 
la termenele 

solicitate 
Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 

la termenele 
solicitate 

*eliberare adeverințe studii, foi matricole 02.11-30.11.2020 la data solicitarii Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta 
la termenele 

solicitate 

*completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor 

nou veniți; 
02.11-30.11.2020 11/30/2020 Honaie-Teca Otilia/Ilie Nicoleta la data primirii  

b)situații de personal/PERSONALUL UNITATII 02.11-30.11.2020       

*incadrarea cu personal didactic in SIIR Fisei de încadrare cu 
personal didactic 

02.11-30.11.2020 11/30/2020 
Honaie-Tecșa Otilia /Brebenel 

Daniel 
la termenele 

solicitate 

c) situații curente         

*verificarea  paginii ISJ Timis/postare pe reteaua interna; zilnic zilnic Honaie-Tecșa Otilia  
la termenele 

solicitate 

*descărcarea adreselor de pe pagina Inspectoratului Şcolar 
Judeţean,  înregistrare şi rezolvarea lor;  

zilnic zilnic Honaie-Tecșa Otilia  

rezolvarea 
adreselor/situatiilor 
in functie de fiecare 
compartiment/comisi

i de lucru la 
termenele solicitate 

*întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale,etc; 

lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

*carduri banci lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    

*elaborare decizii /acte aditionale  cand este cazul cand este cazul Honaie-Tecșa Otilia  conform termenelor 

   *State de plata Burse/Bani de liceu  lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia    
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* intocmirea condicei si  pontaj personal did./did. auxiliar 

lunar lunar Honaie-Tecșa Otilia  
Condica cadre did.  / 

Condica si pontaj 
personal  did.aux.  

*înregistrarea și rezolvarea cererilor depuse  cand este cazul cand este cazul 

Honaie-Tecșa Otilia  

la data solicitarii 

* întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 

I.S.J.Timiș, Directia de Finante Timiș /completarea situatiei statistice 
privind salariile din luna octombrie (SC1 lunar) etc 

cand este cazul cand este cazul 

Honaie-Tecșa Otilia  
la termenele 

solicitate de ISJ 

a)dinamica populației şcolare/ELEVI DECEMBRIE       

*intocmirea si realizarea  planului de scolarizare- machete /situatii la cerere la cerere 
   

  dir.Herisanu Nicoleta/Honaie-
Tecșa Otilia/Daniel Brebenel  

la termenele 
solicitate de ISJ 

*completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor 

nou veniți; 
cand este cazul cand este cazul Honaie-Tecșa Otilia  la data primirii 

*eliberare adeverințe elevi, foi matricole cand este cazul la data solicitarii Honaie-Tecșa Otilia  la data solicitarii 

*completarea,arhivarea registrelor matricole pentru  promotia 
anterioara ; 

cand este cazul la data solicitarii Honaie-Tecșa Otilia  la sf de an 

b)situații de personal/PERSONALUL UNITATII         

*situatii curente privind personalul didactic, did. auxiliar(actualizare 
baze de date ) 

lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia daca este cazul 

*planificari concedii 12/14/2020 12/14/2020 Honaie-Tecșa Otilia    

*intocmire situatii pensionari/mobilitate cand este cazul cand este cazul Honaie-Tecsa Otilia 
dupa planificarea 

ISJ 

c) situații curente         

*verificarea  paginii ISJ Timis/postare pe reteaua interna; zilnic zilnic 

Honaie-Tecsa Otilia 
la termenele 

solicitate 

*descărcarea adreselor de pe pagina Inspectoratului Şcolar 
Judeţean,  înregistrare şi rezolvarea lor;  

zilnic zilnic 

Honaie-Tecsa Otilia rezolvarea 
adreselor/situatiilor 
in functie de fiecare 
compartiment/comisi

i de lucru la 
termenele solicitate 

*întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale,calcul diferente drepturi banesti castigate- litigii de munca, 
etc. 

lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia   
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*carduri banci lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia   

*elaborare decizii /acte aditionale  conform termenelor conform termenelor Honaie-Tecsa Otilia conform termenelor 

   *State de plata Bursa profesionala/Bani de liceu / Burse lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia 
la termenele 

solicitate 

                                                                                                                                                                                                              
* intocmirea condicei si  pontaj personal did./did. auxiliar 

lunar lunar 
Honaie-Tecsa Otilia/Brebenel 

Daniel 

Condica cadre did.  / 
Condica si pontaj 
personal  did.aux.  

*înregistrarea și rezolvarea cererilor depuse  cand este cazul cand este cazul 
Honaie-Tecsa Otilia 

la data solicitarii 

* întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 

I.S.J.Timiș, Directia de Finante Timiș completarea situatiei statistice 
privind salariile din luna noiembrie (SC1 lunar) etc 

cand este cazul cand este cazul 

Honaie-Tecsa Otilia 
la termenele 

solicitate de ISJ 

a)dinamica populației şcolare/ELEVI IANUARIE       

*întocmirea situației statistice pentru sfărşitul sem.I-2019/2020 
(sup.hârtie-SIIR/Centrul de Statistica) Alocatie complementara elevi  

27.01-7.02.2021 2/7/2021 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
la termenele 

solicitate de ISJ 

*eliberare adeverințe elevi, foi matricole; cand este cazul cand este cazul 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
la data solicitarii 

*rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor cand este cazul cand este cazul 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
la data solicitarii 

*completarea,arhivarea registrelor matricole pentru  promotia 
anterioara ; 

lșa finalizare lșa finalizare 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

b)situații de personal/PERSONALUL UNITATII         

*situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date ) lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia daca este cazul 

*elaborarea fişelor de evaluare pentru personalul  nedidactic 04.01.-22.01.2021 1/22/2021 Gheorghe Zamfir   

* completarea situatiei statistice privind salariile din luna decembrie 
(SC1 lunar) 

04.01.-22.01.2021 1/22/2021 Honaie-Tecsa Otilia   

*intocmire situatii pensionari/mobilitate când este cazul când este cazul 
Dir. Herisanu Nicoleta/Honaie-

Tecsa Otilia 
la termenele 

solicitate de ISJ 

c)situații curente         
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*verificarea  paginii ISJ Timis/postare pe reteaua interna; zilnic zilnic 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

*descărcarea adreselor de pe pagina Inspectoratului Şcolar 
Judeţean,  înregistrare şi rezolvarea lor;  

zilnic zilnic 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 

rezolvarea 
adreselor/situatiilor 
in functie de fiecare 
compartiment/comisi

i de lucru la 
termenele solicitate 

*întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale,calcul diferente drepturi banesti castigate- litigii de munca, 
etc. 

lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia   

*carduri banci lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia   

*elaborare decizii /acte aditionale  când este cazul când este cazul Honaie-Tecsa Otilia conform termenelor 

   *State de plata Bursa profesionala/Bani de liceu lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia conform termenelor 

                                                                                                                                                                                                            
* intocmirea condicei si  pontaj personal did./did. auxiliar 

 Lunar  Lunar Honaie-Tecsa Otilia   

*înregistrarea și rezolvarea cererilor depuse  zilnic zilnic Honaie-Tecsa Otilia la data solicitarii 

* întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 

I.S.J.Timiș, Directia de Finante Timiș  etc 
cand este cazul cand este cazul 

Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 
Otilia 

la termenele 
solicitate de ISJ 

Elaborarea, completarea machetelor pentru  proiect incadrare 
2020/2021 

conform 
termenelor 

conform termenelor 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
conform termenelor 
ISJ 

centralizare optiuni  simulare Bacalaureat  
10.02.-25.02.2021 2/25/2021 

comisia de bac 
conform termenelor 
ISJ 

centralizarea optinilor claselor terminale ptr. examenul de 
bacalaureat  

01.03.-12.03.2021 3/12/2021 
comisia de bac 

conform termenelor 
ISJ 

monitorizarea elevilor an terminal pentru aducerea documentelor 
pentru completarea  actelor de studii 

19.04.-14.05.2021 5/14/2021 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia colaborare Diriginti 

înscrierea elevilor an terminal promotia curenta si anterioara pe 
baza cererilor tipizate , completare/eliberare adeverinte 
recunoastere  

conform grafic conform grafic 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

întocmirea statelor de salarii/declaratii CAS/SOMAJ,calcul concedii 
medicale, etc. 

lunar lunar Honaie-Tecsa Otilia 
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introducerea bazei de date  in aplicatia bacalaureat a candidatilor: 
din promotia curenta pe optiuni, promotia anterioara pe optiuni si 
recunoasterea disciplinelor conform cererii de inscriere si a 
centralizatorului de inscriere a elevilor  

sesiune bac sesiune bac comisia de bac/Brebenel Daniel 
conform termenelor 
ISJ 

verificarea corectitudinii  pe specializari a introducerii bazei de 
datea elevilor  in vederea listarii diplomelor  

dupa absolvire dupa absolvire  
Honaie-Tecsa Otilia/Brebenel 

Daniel 
  

introducerea bazei de date a candidatilor: din promotia curenta in 
vederea listarii foilor matricole pentru promotia curenta 
liceu,invatamant profesional 

sf de an  sf de an  
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

întocmirea adreselor, situaţiilor cerute de conducerea şcolii, 
I.S.J.Timiș 

zilnic zilnic 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
conform termenelor 
ISJ 

procurarea logisticii pentru examenele de absolvire ,solicitare  acte 
de studii, documente scolare elevilor absolventi liceu ,invat 
profesional an scolar 2019/2020 

12.04-04.06.2021 6/4/2021 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

evidenta/inregistrarea actelor de studii in registrul unic de 
evidenta a tuturor formularelor , si eliberarea lor absolventilor 
promotia curenta 

01.07.-16.07.2021 7/16/2021 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

inscrierea elevilor abs. cl.a VIII in invatamantul profesional, 
introducerea bazei de date a candidatilor cf cererii de inscriere 
pentru inv. prof   

conform grafic 
admitere 

conform grafic 
admitere 

Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 
Otilia 

  

inscrierea elevilor an terminal promotia curenta si anterioara pe 
baza cererilor tipizate , centralizarea optinilor ptr. examen 
bacalaureat sesiunea aug-sept,completare/ eliberare adeverinte 
recunoastere discipline examen bacal. 

conform grafic 
admitere 

conform grafic 
admitere 

Honaie-Tecsa Otilia/Brebenel 
Daniel conform termenelor 

ISJ 

listare diplome bacalaureat sesiunea iulie 2020 
dupa promovare 

bac 
dupa promovare 

bac 
Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 

Otilia 
  

eliberare diplome bacalaureat, foi matricole elevilor absolventi 
examen bacalaureat sesiunea iulie  

dupa promovare 
bac 

dupa promovare 
bac 

Valentina Iftime/Honaie-Tecsa 
Otilia   

introducerea bazei de date a candidatilor in aplicatia examen bac 
ptr:  promotia curenta pe optiuni, promotia anterioara pe optiuni 
si recunoasterea disciplinelor conform cererii de inscriere si a 
centralizatorului de inscriere a elevilor  

conform grafic  conform grafic  comisia de bac/Brebenel Daniel 

conform termenelor 
ISJ  
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       IV.7.3 Activitatea serviciului administrativ 
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DENUMIREA ACTIVITĂŢII TERMEN   
CINE A EXECUTAT LUCRAREA/ CINE 

A VERIFICAT LUCRAREA  
OBSERVATII 

       PLANIFICAT REALIZAT     

A
D
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Efectuarea serviciului de paza a scolii 
în permanență 

în 
permanență 

CORSEI,CIORNA,BODNARIUC,BORCA   

Urmărirea inventarul institutiei pe care îl repartizează pe 
subinventar in: sali clasa, cabinete, laboratoare, camere 
camin. 

în permanență 
în 

permanență 
ZAMFIR   

Distribuirea materialelor pentru desfășurarea activității 
personalului de la curățenie  

în permanență 
în 

permanență 
APETREI   

Spalarea si predara lenjeriei la copii din camin în permanență 
în 

permanență 
GHIROCEAN   

Întocmirea  pontajelor de prezență din cadrul instituției a 
personalului nedidactic 

lunar lunar ZAMFIR   

Scoaterea materialelor de curatenie din magazie lunar lunar APETREI   

Efectuarea curateniei la atelier.  in permanenta 
in 

permanenta 
GURZAU   

Pregatira si servirea mesei in cantina 10.09.2020 20,12.2020 GRUIA,BELINTAN   

Planificarea concedilor de odihna pe anul 2020 pentru 
personalul nedidactic. 12/1/2020 12/31/2020 ZAMFIR   

Finalizarea achizitionarii din planul de investiti pe anul 2019 a 
unei sobe de gatit pe gaz pentru cantina scoli.  

12/6/2020 12/30/2020 ZAMFIR   

Finalizare achizitionarii din planul de investiti pe anul 2019 a 
unei masini de spalat vesela pentru cantina scolii. 

12/16/2020 12/30/2019 ZAMFIR   

Efectuarea dezinsecției și deratizarii în cămin, cantină, 
spălătorie  

9/1/2020 9/15/2020 FIRMA/ZAMFIR   

 Pregatirea caminului 2 In vederea predarii penru reabilitare 9/15/2020 12/31/2020 BUTRI,BLAJ,CITU   

 Efectuarea curateniei in camin in permanenta 
in 

permanenta 
BUJOR   
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Finalizarea inventarierii obiectelor și a mijloacelor fixe pe anul 
2019 

11/22/2020 12/22/201209 BENEA,ZAMFIR   

Întocmirea necesarului de achiziții publice pe anul 2020 
9/1/2020 12/30/2020 ZAMFIR   

Evaluarea personalului nedidactic 12/25/2020 12/31/2020 ZAMFIR   
Efectuarea procedurii pentru obținerea vizelor de flotant 
pentru cei care sunt cazați în cămin 

10/5/2020 11/22/2020 ZAMFIR   

Efectuarea curateniei la sala de sport 
ln permanenta 

ln 
permanenta 

TURCAS   

Intocmirea contractelor de inchiriere pentru sala sport in permanenta 
in 

permanenta 
ZAMFIR   

Întocmirea propunerilor de casare și scoaterea din uz a 
obiectelor de inventar pe anul 2019 

12/22/20202019 12/30/2020 ARDELEAN,ISBICEANU,IDORASI   

Actualizarea planurilor de evacuare (şcoală, cămin, ateliere, 
cantină) 

9/1/2020 12/30/2020 BUTIRI   

Retușarea și vopsirea soclului de la sala de sport intrare 11/15/2020 12/30/2020 BLAJ   

Zugravirea garderobei la sala de sport  9/15/2020 12/30/2020 BLAJ   

Achiziționarea de bunuri și produse se efectuează numai prin 
SICAP 

în permanență 
în 

permanență 
ZAMFIR   

Analizarea pieței cu privire la bunurile/produsele ce urmează 
să fie achiziționate prin obținerea ofertelor de preț 

în permanență 
în 

permanență 
ZAMFIR   

Efectuarea curateniei in scoala în permanență 
în 

permanență 
SPATAR, BUJOR, APETREI GURZAU   

Încărcarea stingătoarelor  3/1/2021 3/30/2021 FIRMA/ZAMFIR   

Amenajare bibliotecă 9/1/2021 11/30/2021 BLAJ, BUTIRI, CITU   

Achiziții dezinfectanți 4/12021 5/30/2021 ZAMFIR   

Achiziții: măști, mănuși, termometru, uscătoare mâini 4/1/2021 7/1/2021 ZAMFIR   

Efectuarea dezinsecției și deratizarii în cămin, cantină, 
spălătorie  

7/1/2021 8/15/2021 FIRMA/ZAMFIR   

Marcarea traseelor pentru deplasarea elevilor 8/1/2021 8/30/2021 BLAJ, BUTIRI   

DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE 
ORGANIZATORUL 

PROGRAMULUI 
DE FORMARE 

PERIOADA PARTICIPANŢI OBSERVATII 
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I. SITUAȚIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN PERSPECTIVA 
INDICATORILOR EUROPENI 2020 

V.1.Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

  Pe parcursul semestrului I, în cadrul colegiului nu s-a înregistrat nici un caz de abandon. Elevii 
aflați în risc de abandon școlar au fost monitorizați de către diriginți și împreună cu familiile lor au fost 
consiliați de către consilierul școlar. Monitorizarea acestora va continua și pe parcursul semestrului II. 

V.2. Competențe de bază 

 Competențele de bază dobândite de elevii Colegiului Tehnic “Henri Coandă”, pe parcursul 
celor patru ani de studiu și în fucție de specializări sunt următoarele: 

Nr. 
Crt 

Clasa/ 
domeniu 

Titlul 
opționalului  

Nr.ore
/ săpt 

Nr.ore
/an 

Competențe 

1 9 
electronica 
automatizări 

Concepte 
generale de 
tehnologii 

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Utilizarea informațiilor din documentația 
tehnică 
Întocmirea documentelor specifice 
Citirea și interpretarea schemelor tehnice 
Folosirea trusei de scule și a instrumentelor  
Lipirea/dezlipirea manuală 
Realizarea conexiunilor prin lipire 
Pregătirea cablurilor 
Aplicarea sistemelor de asigurare a calității 
Realizarea schemelor electrice simple 
Efectuarea operațiilor de pregătire mecanice  
Aprovizionarea cu materiale 

2 9 
mecanica 

Elemente de 
concepţie a 
lucrărilor 
mecanice în 
contextul actual 

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Utilizarea informațiilor din documentația 
tehnică 
Întocmirea documentelor specifice 
Interpretarea desenului tehnic 
Citirea și interpretarea schemelor tehnice 
Folosirea trusei de scule și a instrumentelor 
Aprovizionarea cu materiale                               
Aplicarea sistemelor de asigurare a calități 
Efectuarea operațiilor de pregătire mecanice  
Realizarea lucrărilor de lăcătușerie generală 
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3 9 
economic 

Organizarea 
activităţilor 
economice 

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Aplicarea conceptelor de bază ale 
contabilității 
Organizarea activității unităților economice 
Asigurarea calității produselor  și serviciilor 
Protecția consumatorului, personalului și a 
mediului 

4 9 
turism şi 
alimentatie 

Activităţile 
unităților 
economice 

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Asigurarea calitatii in turism si alimentatie                                     
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 

5 10 
electronica 
automatizări 

Aplicații practice 
în electronică și 
automatizări    

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Utilizarea informațiilor din documentația 
tehnică 
Întocmirea documentelor specifice 
Citirea și interpretarea schemelor tehnice 
Folosirea trusei de scule și a instrumentelor  
Lipirea/dezlipirea manuală 
Realizarea conexiunilor prin lipire 
Pregătirea cablurilor 
Aplicarea sistemelor de asigurare a calității 
Realizarea schemelor electrice simple  
Aprovizionarea cu materiale 

6 10 
mecanica 

Elemente 
tehnologice de 
bază actuale în 
mecanică  

2.65 90 Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Utilizarea informațiilor din documentația 
tehnică 
Întocmirea documentelor specifice 
Citirea și interpretarea schemelor tehnice 
Folosirea trusei de scule și a instrumentelor  
Lipirea/dezlipirea manuală 
Aplicarea sistemelor de asigurare a calității 
Realizarea schemelor electrice simple 
Efectuarea operațiilor de pregătire mecanice  
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Aprovizionarea cu materiale 

7 10 
economic 

Utilizarea 
practică a 
instrumentelor 
moderne în 
contabilitatea 
primară  

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Aplicarea conceptelor de bază ale 
contabilității 
Organizarea activității unităților economice 
Asigurarea calității produselor  și serviciilor 
Protecția consumatorului, personalului și a 
mediului 

8 10 
turism si 
alimentatie 

Calitatea semi 
preparatelor, 
preparatelor 
culinare şi 
produselor de 
cofetărie 

2.65 90 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Asigurarea calitatii in turism si alimentatie   
 Realizarea proceselor de baza in alimentatie  
Pregatirea sortimentului de preparate si 
bauturi  

9 11 
electronica 
automatizări 

Elemente de 
interfață 
hardware/ 
software 

1.94 66 Utilizarea documentației de specialitate în 
actualizarea permanentă a cunoștințelor și 
abilităților;             
Utilizarea instrumentelor informatice pentru a 
produce, prezenta și înțelege informații 
complexe;             
Atitudine responsabilă în utilizarea software-
ului; Accesarea, căutarea și folosirea 
serviciilor prin Internet 

10 11 
mecanica 

Mecatronica 
știința 
sistemelor 
inteligente 

1.94 66  Moderează dezbateri şi şedinţe 
 Elaborează documente pe teme 
profesionale 
 Sisteme mecatronice  
 Caracterizează un sistem mecatronic 
 Analizează documentaţia tehnică a unui 
sistem   mecatronic 

11 11 
economic 

Corespondență 
de afaceri 

1.94 66 Competenţe de comunicare în limba română                                            
Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei 
informaţiei ca instrument de învăţare şi 
cunoaştere                                       
Competenţe sociale şi civice          
Competenţe de sensibilizare şi de expresie 
culturală 

12 11 
turism si 
alimentatie 

Calitate și 
profesionalism 
în alimentație 

1.94 66 Asigurarea normelor SSM/PSI,  
Asigurarea calitatii serviciilor, Etica si 
comunicare, 
Aplicarea normelor igienico-sanitare 



72 

 

13 9 
 scoala 
profesionala 
bucatar 

Activităţi în 
turism şi 
alimentaţie 

4.41 150 Organizarea locului de muncă 
Planificarea sarcinilor și timpului de lucru 
Comunicarea interactivă la locul de muncă 
Comunicarea în limba română  
Comunicarea într-o limbă străină 
Competența socială și civică 
Munca în echipă 
Respectarea NTSM și PSI 
Realizarea proceselor de baza in alimentatie 
Pregatirea sortimentului de preparate si 
bauturi  

14 10 
 scoala 
profesionala 
bucatar 

Calitatea 
preparatelor 
culinare finite 

7.94 270 Asigurarea calitatii in turism si alimentatie  
Realizarea proceselor de baza in alimentatie 
Pregatirea sortimentului de preparate si 
bauturi  

15 11 
 scoala 
profesionala 
bucatar 

Calitatea 
preparatelor 
culinare 
specifice zonei 

8.82 300 Asigurarea calitatii in turism si alimentatie   
Realizarea proceselor de baza in alimentatie  
Realizarea preparatelor culinare 
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V.3. Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 

 Noile tehnologii utilizate în cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timișoara, în procesul de 
predare-învățare-evaluare sunt prezentate în tabelul de mai jos, grupate pe domenii. 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL TEHNOLOGII 

1. STRATEGIE 
DIDACTICĂ 
INOVATIVĂ 

Metoda cadranelor (Limba și literatura română, Limba engleză - nivel liceal) 
 
Metoda horoscopului (Limba și literatura româna - nivel liceal) 
 
Dezbaterea (Limba și literatura română, Limba engleză - nivel liceal) 
 
Brainstorming (Limba și literatura română, Limba engleză - nivel liceal) 
 
Cvintet (Limba și literatura română - nivel liceal) 
 
Diagrama Venn (Limba și literatura română, Limba engleză - nivel liceal) 
 
Joc de rol (Religie, Limba franceză - nivel liceal) 
 
Metoda turul galeriei - (Limba engleza, Limba și literatura româna - nivel liceal) 
 
Portofoliul tematic (Limba engleză - nivel liceal) 
 
Proiectul (Limba engleză, Limba și literatura română - nivel liceal) 
 
Metoda bulgarelui de zapada / piramidei (Limba engleză - nivel liceal) 
Studiul de caz (Limba și literatura română, Limba engleză - nivel liceal) 

  Metode activ-participative: problematizarea, metoda ciorchinelui, portofoliul, 

invățarea prin descoperire- matematică - la clasele IX-XII liceu și 9,10,11 

profesională 

Metode activ-participative – fizică la clasele IX-XII liceu și IX, X, XI, profesională:  

problematizarea,  expunerea însoțită de mijloace tehnice   (resurse: calculator, 

videoproiector, internet, fișe de lucru, planșe),  modelarea, experimentul, 

algoritmizarea, brainstorming-ul; instruirea programată, metoda ciorchinelui, 

învățare prin descoperire  

Metode alternative – chimie: 

Metoda cubului la acizi și baze – clasa a IX-a, 
 
Diagrama Venn la „ Caracterul acid al compușilor organici: alcoli, fenoli, acizi 
carboxilici – clasa a XI-a 
 
Metoda  ciorchinelui – Recapitulare hidrocarburi alifatice clasa a X-a 
 
Știu/vreau să știu/am învățat 
 
Aplicații practice innovative realizate cu modulele Festo, stație construită în 
cadrul proiectului Erasmus+ Cam-Stations- „Automatizarea unei linii de 
producție” ID 09042014 9 

2.  
 

RESURSE 
EDUCAȚIONALE  

platforma G Suite for Education 
https://quizlet.com/HenriCoanda - prof. Vladimir Rusu 
 
PowerPoint (PPT) - prof. Andreea Zambori, prof. Liliana  Midvichi, prof. Ana 
Sonea, prof. Adelina Suciu, prof. Alina Bundy, prof. Diana Oberșterescu, prof. 
Laura Gheorghinoiu, prof. Cristina Indreica, prof. Olivia Tudoran 
 

https://quizlet.com/HenriCoanda
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Kahoot (Teste online) - prof. Andreea Zambori, prof. Olivia Tudoran, prof. 
Vladimir Rusu 
 
Socrative (Teste online) - prof. Andreea Zambori, prof. Olivia Tudoran 
 
Wonder Quizlet (Teste online de tip Quiz) - prof. Corina Jula, prof. Olivia 
Tudoran, prof. Cristina Indreica 
 
Voki - prof. Olivia Tudoran 
 
Prezi - prof. Olivia Tudoran 
 
Padlet (lucru pe platformă) - prof. Olivia Tudoran 
 
AntVideo (lucru pe platformă) - prof. Olivia Tudoran 
 

Platforma  ROCT a Firmelor de Exercițiu din România 
 
www.didactic.ro, 
www.e-profu.ro,www.Lege5 
www.mfinante.ro, 
www.mpublic.ro, 
 
Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE: Limba și literatura româna, Religie, 
Limbi moderne (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană) - la toate 
clasele liceale 
www.didactic.ro - Religie, la toate clasele liceale 
 
Aria curriculară OM ȘI SOCIETATE: Geografie, Istorie, Economie aplicata - la 
toate clasele liceale. 
 
Se utilizezează la clasele a XI-a și a XII-a de la profilul Servicii la orele de 
laborator tehnologic  pentru firmele de exercitiu 
 
Prin intermediul platformei ROCT se efectuează operații de vânzări și de 
cumpărări cu alte firme de exercițiu din țară precum și operații de plăți prin 
intermediul Băncii Virtuale Roct 
 
La orele de APM( Acţionări pneumatice în mecatronică) şi AP (Automate 
programabile) se lucrează pe panouri de pneumatică şi electropneumatică tip 
SMC cît şi pe maşina de găurit automatizată şi CAM Station, realizate prin 
proiecte COMENIUS Şşi ERASMUS 
 
La modulele de specialitate (Tehnician operator tehnică decalcul şi Tehnician 
mecatronist )de la clasele a XA,B,C ,XI A,B,C şi  XIIA,B,C se folosesc prezentări 
PPTX şi softuri datactice Digital works,Multisim, FluidSIM, şi site-uri 
www.didactic.ro, www.tvet.ro, www.eprofu.ro 
 
 

3.  
 

PROIECTE 
EDUCAȚIONALE 

Proiect eTwinning - Turismul...pas cu pas - prof. Olivia Tudoran (Limba engleză) 
 
World’s Largest Lesson (proiect educațional internațional) - prof. Olivia Tudoran 
(Limba engleză) 
 
Se predă educație media 2019-2021 / Laboratorul de educație media la clasă  
(CJI, București) - prof. Olivia Tudoran (Limba engleză) 

În anul școlar 2021-2022, semestrul II, activitatea Catedrei 

Tehnice are la bază Planul managerial pentru anul în curs și a implicat toti 

membrii ariei, conform atribuțiilor prevăzute. 

Activitatea a urmărit: 

• Dezvoltarea unor deprideri și abilități  conforme cu prergătirea 

profesională a elevilor 

http://www.didactic.ro/
http://www.e-profu.ro,www.lege5/
http://www.mfinante.ro/
http://www.mpublic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.tvet.ro/
http://www.eprofu.ro/
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• Implementarea corectă si responsabilă a tuturor reglementărilor 

privind Covid-19 

• Îmbunătățirea  și utilizarea platformelor de predare și evaluare on-

line (Classroom) 

• Obținerea unor rezultate bune la anumite concursuri 

• Utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare 

sumativă, cât și a celor de evaluare formativă, 

• Construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la 

competențele specifice 

• Participarea la activităţi care să permită valorificarea creativității 

elevilor; 

• O bună colaborare cu puținii parteneri  economici implicați în 

modulele de SPP chiar dacă majoritatea orelor de practică și 

laborator s-au desfășurat on-line. 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi 

predate la timp.  

Lecţiile au fost corespunzător pregătite la fiecare obiect al comisiei 

metodice, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode 

participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. 

Activitatea comisiei s-a desfășurat după calendarul activităților 

propuse, astfel : 

- Discutarea  încadrărilor pe discipline,nr. ore/clase a profesorilor şi  

maiştrilor instructor 

- Prezentarea documentelor necesare proiectării activităţii didactice 

pentru anul şcolar 2020-2021 

- Discutarea modalitații de intocmire a CDL-urilor pentru anul 

școlar 2021-2022 

-  Studierea şi analiza manualelor alternative şi auxiliarelor 

curriculare existente  

- Încheierea de contracte cu agenţii economici privind practica 

elevilor de liceu  

- Întocmirea tematicii propuse pentru susţinerea examenelor de 

atestare şi  

certificare a competenţelor profesionale la clasele a XII.  

- Stabilirea criteriilor şi modalităţilor de evaluare pentru disciplinele 

tehnologice  

- Participarea la concursul,,MecART” a elevilor Boc 

Alexandra(premiul III) si Szoke Fabian 

- Participarea la concursuri de Robotică ,,BRD FIRST 



76 

 

CHALENGE,, 

       Actualul raport, pentru conformitate, este întocmit pe baza 

tabeluui complet al activităților din Catedra  Tehnică, evidențiind și 

profesorii implicați în toate activitățile enumerate și a Planului 

managerial pentru anul școlar 2020-2021.        

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională 

în vederea creșterii calității actului educațional prin :  

• întocmirea corectă a documentelor școlare,  

• interes constant pentru actualizarea informațiilor;  

• învățământ diferențiat și individualizat ;  

• înnoirea și îmbogățirea fondului de materiale didactice ; 

• preocuparea permanentă a membrilor catedrei pentru 

realizarea de materiale didactice si încărcarea acestora pe 

platforma Classroom. 

  Dezbatere la clasă, prezentare de proiect - Elemente de cultură și civilizație 
(obiceiuri, tradiții, informații de factură istorică, geografică, etc.) - prof. Olivia 
Tudoran 
 
544 - It is Your Right to know / Human Rights - Lecție de tip CLIL privind 
obiectivele stabilite la nivel internațional pe tema drepturilor omului și a legii 544, 
referitoare la dreptul de a ști (dreptul de a accesa informațiile de ordin public) - 
prof. Olivia Tudoran 
 
Curriculum infuzat (introducerea elementelor media în cadrul orelor de limba 
engleză - de exemplu: fake news, scrierea unei știri, propaganda și 
manipularea, drepturile și responsabilitățile oamenilor) - prof. Olivia Tudoran 

4. ACTIVITĂȚI 
METODICE 

Instrumente de evaluare online: Kahoot vs Socrative - prof. Vladimir Rusu 
 
Desfășurarea unei lecții interdiciplinare Geografie - Istorie (Astronomie - 
Mitologie - Etimologie, Europa sub asediu - migratiile in lumea contemporana) in 
care s-a abordat metoda co/team-teaching la clasele a IX-a si a XI-a (autori: 
prof. Midvichi Liliana, prof. Zambori Andreea) 
 
Desfășurarea unei lecții intersiciplinare Limba și literatura română - Istorie 
(Umanismul și Iluminismul) în care s-a abordat metoda co/team-teaching la 
clasa a XI-a.  S-a urmărit  formularea unor opinii referitoare la importanța 
conceptelor analizate din perspectivă istorică și / sau literară/lingvistică (autori: 
prof. Midvichi Liliana, prof. Oberșterescu Diana) 
 
Activitate referitoare la istoria Bisericii (BOR) - prof. Olaru Daniela 
 
What’s in a Coat of Arms? - prof. Olivia Tudoran (lecție de tip CLIL - Limba 
engleză, Geografie, Istorie)  
 
Human Rights - prof. Olivia Tudoran (lecție de tip CLIL - Limba engleză, Cultură 
civică) 
 
Abordarea interdisciplinară a noțiunilor de fizică, chimie, biologie – facilitarea 
transferului de cunoștințe acumulate în diferite domenii – prezentări, exemple de 
bune practici 
  
Aplicații practice ale chimiei prin abordări transdisciplinare, preezentare, 
exemple de bune practici, prof. Luminița Stîngă 
 
Interdisciplinaritatea matematică-informatică în lecția de recapitulare a 
cunoștințelor la clasele finale, prof. Iovan Delia 
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VI. CONCLUZII 

Realizări 

 

• Reducerea semnificativă a numărului de absențe (cu  aproximativ 8735 față de anul trecut) 

• Creșterea promovabilității ca o consecința a reducerii absenteismului și a implicării 

personalului școlii (cu aproximativ 10%) 

• Desfășurarea unor activități extrașcolare (mai ales în perioada organizării Programului 

național Școala altfel 2020-2021) cu impact major asupra elevilor, atât din punct de vedere 

cultural cât și profesional și relațional 

• Realizarea de parteneriate cu agenţii economici în vederea organizării instruirii practice a  

elevilor din ciclul superior al liceului și școala profesională: DURA AUTOMOTIVE SA, SC. 

RAOUL SRL, VELVET MUSIC, Pensiunea Casa bunicii, SC. SKY SRL, ANAF. 

• Realizarea de  parteneriate în scopul obţinerii de resurse financiare; 

• Realizarea de parteneriate și colaborări interinstituţionale cu instituţii şi organizaţii locale - 

Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, ISJ Timiș, CPECA Timiș, 

Penitenciarul Timișoara, CJRAE Timiș, IJJ Timiș,  IPJ Timiș,  UVT, UPT 

• Realizarea de parteneriate de colaborare socio-culturale şi profesionale între şcoala noastră 

şi diferite asociații, ONG-uri, instituții: 

• Perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice prin grade didactice și frecventarea cursurilor 

de formare; 

•  Organizare de cursuri de pregătire suplimentară cu elevi pentru susţinerea examenului de 

competenţe digitale ECDL şi a examenului de bacalaureat  la disciplinele matematică, limba 

română, biologie, fizică, geografie, logică 

• Asigurarea unui infrastructuri adecvate scopului prin realizarea : 

• lucrărilor de igienizare şi reparaţii la cămin – dezinsecție 

• achiziționarea a două lăzi frigorifice, retușarea și vopsirea soclului de la sala de 
sport  

• montarea a opt robineți noi la hidranți, pentru a se folosi la capacitatea maximă 

debitul de apă 

• montarea boilerelor la toaleta elevilor pentru asigurarea apei calde. 

• modernizarea bazei sportive prin retușarea și vopsirea soclului de la sala de sport 

• realizarea sistemului de supraveghere audio-video 

• realizarea sistemului de alarmare a situațiilor de urgență 

• Îmbunătățirea sistemului de asigurare a calităţii în toate sectoarele de activitate 

• Realizarea de rapoarte de monitorizare şi de evaluare internă în termenele impuse 

prin legislaţie 

• modernizarea sistemului de raportate computerizată 

• Implicarea activă a elevilor în viaţa şcolii prin acţiunile organizate de către Consiliul elevilor  

• Reimplementarea catalogului electronic în scopul comunicării rapide cu părinţii 
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• Modernizarea bazei materiale prin dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor cu 

materialele didactice solicitate 

 

 Disfuncţionalităţi 

• numărul mare de elevi cu rezultate slabe la învățătură, la disciplinele de bacalaureat, mai ales 

în rândul elevilor de clasa a 12-a 

• apariția cazurilor de risc de abandon școlar la școala profesională 

• implicarea insuficientă a părinţilor în viaţă şcolii 

• existenţa unui număr mare de elevi, proveniţi din familii cu venituri mici şi familii monoparentale 

care neglijează studiile în favoarea angajării, ducând la creşterea un randament şcolar redus şi 

la creșterea absenteismului nemotivat /elev  

• nerespectarea programului de desfăşurare a activităţilor din şcoală de către unii elevi  

• neutilizarea reţelei interne de către unele compartimente ceea ce duce la disfuncţionalităţi în 

transmiterea informaţiilor şi la creşterea consumului de consumabile (hârtie, toner) 

• implicarea scăzută a elevilor în contextul educației online 

 

Concluzii 

Pentru rezolvarea favorabilă a aspectelor negative reieşite din prezenta analiză este necesar ca 

politica educaţională a unităţii de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021, să urmărească : 

➢ Intensificarea activităților de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat 

➢ Continuarea monitorizării frecvenţei elevilor în scopul scăderii absenteismului şi a abandonului 

şcolar, comunicarea situaţiilor apărute părinţilor, motivarea absenţelor în termenul legal 

➢ Organizarea unor lectorate cu părinţii elevilor din clasele a 12-a în vederea motivării elevilor 

pentru a obține rezultatele așteptate la examenul de bacalaureat. 

➢ Organizarea unor lectorate cu părinţii în scopul promovării activităţilor din şcoală  

➢ Creşterea securităţii elevilor prin monitorizarea de către profesorul de serviciu a 

comportamentului elevilor în timpul pauzelor 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate cu şcoli din țară şi străinătate.  

➢ Dezvoltarea unor colaborări cu  agenţii economici şi instituţiile de învăţământ superior, în 

scopul orientării profesionale a absolvenţilor  

➢ Încurajarea elevilor în vederea participării la competiţiile şcolare şi la examenul de obţinerea 

competenţelor profesionale de nivel 3 și 4  

➢ Găsirea unor soluţii de eficientizare a utilizării bazei materiale a unităţii având în vedere 

fondurile solicitate și primite de la autoritățile locale 

➢ Dotarea școlii cu echipamente care să permită digitalizarea educației. 

 

Întocmit de, 

     Director adjunct,  Delia IOVAN 


