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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN 

COLEGIUL TEHNIC „EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Capitolul I: MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

 Misiunea școlii 

Motto: ”Străduința de azi reprezintă cea mai bună pregătire pentru mâine” 

H. JACKSON BROWN 

O şcoală europeană care oferă beneficiarilor ei o educaţie de calitate, corespunzătoare nevoilor de 

schimbare ale societăţii şi  cerinţelor pieţei forţei de muncă în România şi în Uniunea Europeană. 

 

 Viziunea școlii 

Motto: ”Informația nu este cunoaștere. Cunoașterea vine din experiență.” 

A. EINSTEIN 

 

Formarea competențelor elevilor pentru o tranziție mai bună de la școală la viața activă, dezvoltarea 

carierei şi învățarea pe tot parcursul vieții,  pentru o inserţie  rapidă în societate și  pe piața muncii. 

 Valori  

Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” își propune să asigure dezvoltarea carierii, creșterea gradului de ocupabilitate 

și autonomie, promovându-se următoarele valori: 

 Egalitatea de șanse 

 Dialogul 

 Responsabilitatea 

 Integritatea 

 Colegialitatea  

 

 

 

 



SCURT ISTORIC 

 În 1786 instituția a fost fondată ca şcoală duminicală pentru ucenici; 

 În septembrie 1878 devine școală de 2 ani pentru ucenici în domeniul industrial; 

 In 1882 - e declarată „Școala de arte și meserii” de gradul I (prin ordinul 26346 al Ministerului Instrucțiunii 

Publice din Budapesta); 

 Între 1882 și 1883 funcționeaza ca școală de 3 ani; 

 În 1885 participă cu unele produse la o mare expoziție industrială la Budapesta unde unele exponate ale școlii 

au obținut marele premiu; 

 În 1900 școala care a funcționat în diferite clădiri din oraș, se mută în actuala clădire construită între anii 1899-

1900; 

 între anii 1918-1925 școala funcționeaza cu 2 secții: română și maghiară; 

 La 1 septembrie 1934 Ministerul Instrucțiunii Publice din București a transformat școala în „Școala Superioară 

de  Arte și Meserii”; 

 În 1936 devine Liceul Industrial cu profilul: fier, lemn, constructii; 

 În 1948 - Școala Medie Tehnica de Energie Electrica; 

 În perioada 1957-1974 s-a transformat în „Grupul Școlar de pe lângă Întreprinderea Electromotor”; 

 Din 1974 devine „Liceul Industrial Electromotor” și aparține M.I.C.M; 

 În 1995 devine Grup Scolar Industrial "Emanuil Ungureanu", purtând numele învățatului bănățean căruia i s-a 

ridicat un bust comemorativ in parcul din fata liceului. 

 Școală Europeană în perioada 2009-2012, 2012-2015 și câștigată o nouă candidatură pentru perioada 2016-

2019. 

 Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" începând cu 01.09.2010. 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul 

intern  pe următoarele paliere :  

              - management 
              - oferta curriculară 
              - resursele umane 
              - resursele materiale şi financiare 
              - relaţiile cu comunitatea 
 
 

a) Management  

PUNCTE TARI  
- Utilizarea rapoartelor de analiza în vederea stimularii si 

dezvoltarii institutionale; 
- Strategie adecvata pentru dezvoltarea scolii; 
- Încheierea de parteneriate cu agentii economici din zona; 

PUNCTE SLABE 
- Implicarea insuficienta și uneori dezinteresul total a 

unor cadre didactice în activitati extracurriculare, 
care sunt necesare pentru bunul mers al școlii; 

- Mediatizarea insuficientă a succeselor școlare 



- Actiuni de popularizare a scolii prin: pliante, întâlniri cu 
elevii si profesorii din scolile generalefizic și online; 

- Preocuparea pentru dezvoltarea culturii organizaționale 
(festivități, însemne, siglă, etc.). 

- Premierea elevilor cu rezultate la olimpiade și concursuri 
- manager dinamic, deschis pentru schimbare; 

obținute de elevii scolii – la olimpiade, la admiterea 
în facultate; 

- Slaba comunicare, pe toate direcțiile, orizontală și 
verticală. 

 

OPORTUNITĂȚI 

- Interesul partenerilor economici pentru specializările școlii; 
- Oferta agenților economici pentru practica comasată a 

elevilor. 
- Colaborarea fructuoasă cu factorii de decizie ai 

reprezentanților autorității locale și ai ISJ Timiș. 
 

AMENINȚĂRI 
- Abandonul scolar datorită neadaptării nivelului de 

școlarizare și lipsei prezenței părinților plecați în 
străinătate la muncă; 

- Alocarea unor fonduri insuficiente pentru procesul 
instructiv educativ și pentru activități 
extracurriculare; 

- Lipsa motivației pentru continuarea studiilor; 
- Influența negativă asupra elevilor a unor factori 

sociali perturbatori – consumul de substanțe 
interzise, jocuri de noroc, baruri, mass-media, acte 
de agresiune ale unor grupuri de cartier; 

- Nivelul de educație al familiei; 
- Legatura slabă a părinților cu școala 
- Scăderea numărului de copii cu vârste între 14-16 

ani; 
- Costurile mari de transport și de cazare/masă 

pentru elevii din mediul rural. 
 

 

b) Oferta curriculară 

 PUNCTE TARI 

- Școala dispune material curricular pentru fiecare nivel și 

domeniu  de şcolarizare (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare,  auxiliare curriculare, culegeri de 

probleme, etc.); 

- oferta şcolii  satisface nevoile tuturor elevilor; 

- participanţi şi câştigători la concursurile şi olimpiadele 

şcolare; 

- încurajarea elevilor în demersul lor spre cunoaştere şi 

dezvoltare a abilităţilor, consilierea lor şi a părinţilor 

asupra rolurilor care le revin 

- consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în dificultate: 

probleme de comportament, părinţi plecaţi în străinătate, 

elevi mai puţin susţinuţi şi motivaţi de către familie, etc. 

- climat de cooperare şi colaborare prin derularea 

proiectelor educaţionale în care sunt încurajaţi să 

participe toţi elevii şcolii; 

- climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi 

personal; 

 PUNCTE SLABE  

- Lipsa manualelor la unele din modulele de 

specialitate   

- Lipsa auxiliarelor curriculare la unele domenii de 

calificare 

 OPORTUNITĂŢI 

- CDL oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaştere în domeniul de pregatire al elevului; 

- CDL permite valorificarea abilităţilor individuale. 

- adaptarea programelor CDL la nivelul de interes al elevilor 

și agenților economici; 

- elaborarea unor programe școlare pentru anumite clase. 

 AMENINŢĂRI 

 

- lipsa motivației elevilor pentru CDL-urile propuse a fi 

desfășurate în format online din cauza pandemiei;  

 



 

c) Resurse umane 

 PUNCTE TARI 

- personal didactic calificat în proporţie de 100%; 

- cadre didactice cu o expertiză deosebită în 

domeniul scrierii și implementării de proiecte 

europene; 

- personal didactic calificat,  bine pregătit profesional 

şi metodic, motivat pentru propria formare (100% 

personal care îndeplineşte condiţiile înscris / 

prezentat / promovat examenele pentru obţinerea 

gradelor didactice 

- recunoaşterea calităţii deosebite a personalului:  

experți management educațional,  

- 4 doctorat, 6 profesori coordonatori practică 

studenți, 5 formatori, 2 membrii în comisiile de 

lucru ale inspectoratului şcolar Timiș 

- recunoaşterea rezultatelor activităţii personalului: 

20 gradaţii de merit 

- cadre didactice deschise, competente, care dau 

dovadă de multă seriozitate în acțiunile lor. 

- elevi receptivi, cu o atitudine proactiva la activitațile 

inițiate la nivelul școlii; 

- există o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice (există  comisii constituite pe 

diverse probleme)  

- bună colaborare cu mediul universitar  

 PUNCTE SLABE 

- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre 

didactice; 

- comunicarea deficitară profesor-elev prin intermediul 

Consiliului Elevilor; 

- comunicarea deficitară între unele cadre didactice şi elevi; 

- neimplicarea unor cadre didactice în munca educativă și 

dezinteres pentru activități extracurriculare. 

- personal nedidactic și auxiliar insuficient; 

- nu toate cadrele didactice îşi proiectează demersul 

instructiv-educativ pe unităţi de învăţare, iar activităţile de 

învăţare utilizate în vederea dobândirii competenţelor de 

către elevi nu sunt clar specificate în proiectări ; 

- insuficienta particularizării metodelor de predare - învăţare 

la stilurile şi nevoile elevilor  

- insuficienta utilizare a metodelor de evaluare alternativă de 

către anumite cadre didactice 

- nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi 

structurate pentru a promova şi încuraja învăţarea 

individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup 

sau învăţarea în diferite contexte; 

- lipsa unei politici coerente privind temele pentru acasă şi 

sarcinile de lucru suplimentare, astfel încât acestea să 

asigure consolidarea cunoştinţelor; diferenţierea lor în 

funcţie de nivelul de cunoştinţe a elevilor şi folosirea în 

evaluare; 

- există sincope în aplicarea periodică a evaluării de tip 

formativ, unii profesori alegând să stabilească perioade fixe 

ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă 

ridicată evaluării formative 

- număr insuficient de programe remediale destinate elevilor 

care întâmpină dificultăţi de învăţare 

 OPORTUNITĂŢI 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs, atât fizic 

cât onlin, favorizează împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai 

bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, universităţi; 

 

 

 AMENINŢĂRI 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 

profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, 

activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor 

didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor, implicarea 

în activitățile educative din internat, etc.); 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice 

care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru 

se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor; 

- imposibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor 

didactice pentru alte activități decât cele de predare/ 

învățare; 

- slabe inițiative ale părinților legate de politicile de dezvoltare 

ale școlii. 

 



d) Resurse materiale şi financiare 

 PUNCTE TARI 

 

- existenţa cabinetelor de informatică, fizică, chimie,  a 

laboratoarelor  pentru anumite discipline , a cabinetului de 

consiliere psihopedagogică; 

- şcoala are bibliotecă cu un fond de carte vast; 

- are cămin propriu, cantină funcţională; 

- situarea şcolii, internatului, cantinei într-un perimetru 

închis, în centrul oraşului; 

- conectare la Internet în toate clasele/cabinetele din cadrul 

școlii cât și în toate camerele din internat; 

- cabinet medical (asistentă medicală); 

- sală de sport , sală de fittnes, teren de sport  acoperit cu 

suprafață sintetică (tartan) cu nocturnă; 

- sală festivă cu o capacitate de 100 locuri; 

 

 PUNCTE SLABE 

 

- inexistenţa unei săli de spectacol a școlii; 

- mediateca este utilizata în prezent ca sală de clasă 

- resursele didactice, în special dotările pentru orele de 

laborator și practica la modulele din domeniile 

comerț, turism și mecanică sunt insuficiente şi uneori 

depăşite; 

- inexistența unor fonduri bugetare minime pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi materiale 

didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, pentru 

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare cu 

caracter instructiv-educativ; 

 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- descentralizare şi autonomie instituţională; 

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, 

firme; 

- dorința de implicare a părinţilor în activităţi de întreţinere a 

şcolii; 

 

 AMENINŢĂRI 

- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor 

băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii; 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce 

la uzura morală a echipamentelor existente; 

- sprijin financiar insuficient acordat de CL pentru 

activitatea  administrativă a școlii; 

 

e) Relaţiile cu comunitatea  

 PUNCTE TARI 

- semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai 

Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile; 

- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii; 

- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul 

activităților extraşcolare; 

- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, 

acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în 

mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

- efectuarea practicii elevilor la diverse firme private din Timişoara. 

- implicarea reprezentantului Primariei în Consiliul de administrație al școlii. 

 PUNCTE SLABE 

- slabe legături de parteneriat cu 

O.N.G.-uri; 

- în prezent, din cauza pandemiei,  

sunt mult diminuate legăturile cu 

firme şi licee în vederea realizării 

schimburilor de experienţă care să 

conducă la o mai bună pregătire 

profesională; 

- puţine activităţi desfăşurate în şcoală 

implică participarea părinţilor; 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul 

şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind 

desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi; 

- interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal 

specializat; 

- responsabilitatea altor  instituţii omoloage pentru schimburi de 

experienţă. 

 AMENINŢĂRI 

- nivelul de educaţie şi timpul limitat 

al părinţilor poate conduce la slaba 

implicare a părinţilor în viaţa 

şcolară; 

- instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere; 



 

Din analiza contextului politic, economic, social  şi de mediu rezultă că activitatea şcolii noastre îşi găseşte rolul în 

economia de piaţă, al reformei economice şi a reformei învăţământului. 

 ANALIZA PEST(ELA) 

FACTORI POLITICI 

 Fenomenul de descentralizare 

 Apropierea şcolii de comunitate, prin adoptarea unor politici corespunzătoare în administraţie şi finanţare 

 Deplasarea interesului de la control la evaluare şi consiliere 

 Liberalizarea unor sectoare, practici şi domenii, în general (piaţa manualelor, piaţa programelor de formare, 
etc.) 

 Adaptarea sistemului românesc de învăţământ la standardele europene 

 În şcoală există şi au fost studiate documentele curriculare de bază: planul cadru, curriculum naţional, 
SPP-uri 

 Oferta şcolii ţine cont de cerinţele comunităţii şi are în vedere posibilităţile şcolii 

 Există o politică la nivel comunitar de ajutare a şcolii în vederea realizării unui bun procent de şcolarizare, 
de evitare a abandonului şcolar 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, având la bază 

principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. 

La nivelul Municipiului Timișoara, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare 

parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor 

managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv. 

FACTORI ECONOMICI 

 Valoarea procentului alocat învăţământului din PIB 

 Posibilitatea atragerii unor fonduri rambursabile / nerambursabile 

 Stabilitatea crescândă a monedei naţionale 

 Descentralizarea mecanismelor financiare 

 Finanţarea  şcolii prin consiliile locale 

 Apropierea dintre şcoală, mediu economic şi de afaceri 

 Orientarea spre o cultură a proiectelor 

 Datorită multelor unităţi economice, cu o gamă largă de activităţi,  în oraşul Timişoara este facilitată găsirea 
de locuri de muncă 

 Pentru ca planul de şcolarizare să fie ancorat în necesităţile economico – sociale ale judeţului şi să 
răspundă cerinţelor agenţilor economici pe piaţa forţei de muncă este necesar să se respecte 
recomandarea structurii calificărilor cu ţinte stabilite anual de CLDPS Timiş  

 Se observă că diferenţa dintre ponderile existente şi ţintele PLAI este prea mare, şi sunt necesare intervenţii  
urgente la următoarele domenii de calificare: mecanică și electric  

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de vârstă. Cel mai 

însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal (15-18 ani) în care se încadrează elevii de liceu. 

Absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii vor trebui să aibă o pregătire 

mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte vor trebui să fie înzestraţi cu 

competenţe superioare pentru a fi competitivi. 

Cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară comparativ cu oferta în toate regiunile de 

dezvoltare economic. 

Din punct de vedere financiar, consider că școala este subfinanțată, ca și celelalte unități școlare de învățământ 

preuniversitar. Din acest motiv reevaluarea surselor de finanțare extrabugetară și identificarea unor noi surse din 

această categorie sunt măsuri recomandabile pentru un management eficient. 

 

 

 



FACTORI SOCIALI 

 Fluctuaţii demografice 

 Modificări pe piaţa muncii şi sistemul de absorbţie profesională 

 Schimbări privind aşteptările comunităţii faţa de şcoală 

 Cerere crescândă pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii 

 Integrarea unor categorii de copii cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă 

 Parteneriat social în creştere 

 Întărirea rolului societăţii civile 

 Rolul sindicatelor 

 Stabilirea unui termen pentru reorganizarea parteneriatului, prin regulamentul de funcţionare 

  Clasificarea şi îndosarierea documentelor care să ateste desfăşurarea activităţilor (note telefonice de 
invitare a partenerilor, procese verbale de la întâlniri, minute întocmite, etc.) 

  Centralizarea la nivel judeţean a parteneriatelor încheiate cu operatorii economici, Harta parteneriatelor 

 Majoritatea elevilor de la școala profesională de 3 ani sunt din localităţile mai apropiate sau îndepărtate, 
aceştia întâmpinând greutăţi în efectuarea navetei. Prin urmare sunt nevoiţi să apeleze la serviciile 
căminului şi cantinei şcolii. În condiţii bune şi la preţuri modice problema ar părea rezolvată. Totuşi uneori 
această sumă este prea mare pentru copiii proveniţi din familii cu mai mulţi copii, familii dezmembrate sau 
orfani. Bursa socială nu constituie un ajutor suficient nici pentru cumpărarea rechizitelor, manualelor, de 
aceea diriginţii, în conlucrare cu comitetul de părinţi al şcolii desfăşoară o activitate susţinută de depăşire a 
acestor greutăţi materiale şi preîntâmpinare a abandonului şi insuccesului şcolar. 

 Judeţul Timiș îşi păstrează profilul  industrial semnificativ prin cea mai mare pondere a industriei prelucrătoare, 

dinamica investiţiilor în sectorul industrial, diversitatea activităţilor industriale, fiind reprezentate aproape toate ramurile 

industriale. 

De asemenea și Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în  creştere constantă în ultimii ani şi 

devansând industria. 

Prin urmare rata șomajului în județul Timiș este în jur de 1% și agenții economici încep sa aibă interes vis-a-vis de 

formarea competențelor elevilor la tendințele de tehnologizare avansată din aceste domenii. Acest fapt influențează 

obligatoriu și direct consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional și de planificare strategică a 

învățământului profesional și tehnic a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor relevante pentru acest domeniu.  

În ultimii doi ani școlari numărul agenților economici implicați în formarea profesională și implicit în încheierea 

contractelor de practică pentru elevii colegiului a crescut simțitor, mai ales pentru elevii din învățământul profesional de 3 

ani.  

 

FACTORI TEHNOLOGICI 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul 

 Generalizarea unor practici educaţionale inovatoare 

 Apariţia noilor reţele şcolare şi accentuarea aspectelor economice 

 Redimensionarea sistemului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice 

 Monitorizarea modului de aplicare in practica curenta la clasă a competenţelor dezvoltate în urma formarii 
continua a personalului didactic 

 Existenţa în şcoală a unei  reţele de calculatoare  ( direcţiune, secretariat, sală profesională, comisii 
metodice, elevi) legată la Internet asigură o informare promptă.  

În ultimii doi ani școlari echipa managerială din care fac parte și eu a pus un accent mare asupra dotării cu 

tehnologie modernă pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. S-au achiziționat tablă SMART INTERACTIVĂ, 

laptop, imprimantă, video-proiector pentru cabinetul de firme de exercițiu, aparate de lipit, componente, aparate de 

măsură, kituri electronice și electrice pentru cabinetul de măsurări și instalații electrice, s-a amenajat o sală metodică cu 

5 calculatoare, cu acces liber pentru profesori, s-a investit în menținerea și extinderea conexiunii la internet prin Wireless 

în toată școala. 

 

 



FACTORI ECOLOGICI 

 Activitatea şcolii nu afectează mediul, neexistând deşeuri. 
 

FACTORI LEGISLATIVI: 

 Nestabilitate legislativă; 

 Existenţa actelor normative care favorizează realizarea scopurilor educaţionale. 
 

Concluziile şi interpretările analizei PEST (ELA) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a instituției 

pentru perioada 2016-2020. 

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI PRIVIND ACTIVITATEA. ȚINTE STRATEGICE 

În urma acțiunii de evaluare și autoevaluare internă, au fost stabilite acțiuni ce reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea 

și menținerea unui învățământ de calitate în cadrul Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu”: 

 Elaborarea de instrumente de evaluare a competențelor dobândite de elevi la disciplinele de specialitate; 

 Realizarea unui link CEAC pe site-ul școlii; 

 Încheierea unor noi parteneriate cu instituții ale statului și operatori economici; 

 Reabilitarea clădirii principale a Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu”; 

 Realizarea unor reparații de întreținere internat, cantină, săli de clasă și laboratoare; 

 Transformarea unui spațiu dezafectat în două săli de clasă. 
 

Țintele strategice sunt: 

 reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în perspectiva egalizării șanselor 

 formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active centrate pe elev 

 monitorizarea inserției profesionale a elevilor 

 optimizarea procesului de predare/învățare în cadrul scolii prin utilizarea unor instrumente moderne, 
compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaționale folosite în lume (softuri educationale, metode 
didactice active) 

 formarea continuă a managerilor – trebuie să se facă în strânsă legătură cu previziunile de evoluție a 
cadrului legislativ și a politicilor în domeniu 

 formarea continuă a personalului didactic și didactic-auxiliar 
 

 

 

CAPITOLUL II: RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 

A. EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI 

În anul școlar 2020-2021 Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" a  asigurat pregătirea elevilor în următoarele 

domenii: 

 LICEU TEHNOLOGIC- zi 

 profilul tehnic - domeniul electric, electronică și automatizări, electromecanică 

 profilul servicii – domeniul economic și turism 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani 

 profilul tehnic: domeniul electric, electromecanic și mecanic 

 profilul servicii: domeniul comerț și turism 

 LICEU TEHNOLOGIC- seral 

 profilul servicii – turism 



 

Distribuţia efectivelor de elevi, în funcţie calificare profesională la începutul anului școlar a fost următoarea: 

NR. CRT CLASA PROFIL/SPECIALIZARE/CALIFICARE 

NUMĂR elevi 

început de an 

școlar 

1 IX A Tehnician în activităţi economice 29 

2 IX B Tehnician în activităţi economice 28 

3 IX C Tehnician în activități de poștă  29 

4 IX D Tehnician în hotelărie 27 

5 IX E Tehnician în instalaţii electrice 30 

6 IX F Tehnician în automatizări 27 

7 IX G Tehnician de telecomunicaţii 28 

8 IX H Tehnician de telecomunicaţii 27 

TOTAL CLASA a IX - a 225 

9 X A Tehnician în activităţi economice 25 

10 X B Tehnician în activităţi economice 25 

11  X C Tehnician în turism 28 

12 X D Tehnician în instalaţii electrice 25 

13 X E Tehnician în automatizări 27 

14  X F Tehnician de telecomunicaţii 28 

15 X G Tehnician de telecomunicaţii 26 

TOTAL CLASA a X - a 184 

16 XI A Tehnician în activităţi economice 27 

17 XI B Tehnician în activităţi economice 26 

18 XI C Tehnician în turism 26 

19 XI D Tehnician îninstalaţii electrice 25 

20 XI E Tehnician în automatizări 27 

21 XI F Tehnician de telecomunicaţii 25 

22 XI G Tehnician de telecomunicaţii 26 

23 XI H Tehnician operator tehnică de calcul 22 

TOTAL CLASA a XI - a 204 

24 XII A Tehnician în activităţi economice 22 

25 XII B Tehnician în activităţi economice 25 

26 XII C Tehnician în turism 28 

27 XII D Tehnician în automatizări 24 

28 XII E Tehnician îninstalaţii electrice 19 

29 XII F Tehnician electromecanic 14 

30 
XII G+H Tehnician de telecomunicaţii 32 

31 XII I Tehnician operator tehnică de calcul 25 

TOTAL CLASA a XII - a 189 

TOTAL LICEU ZI 802 

32 IX P1 Comerciant -vânzător 26 

33 IX P2 Ospătar (chelner) vânzător în unități alimentare 16 

34 IX P3 Electrician exploatare joasă tensiune 28 

TOTAL CLASA a IX - a PROFESIONALĂ 70 

35 X P1 Comerciant -vânzător 27 

36 X P2 Comerciant -vânzător 25 

37 X P3 
Bucătar  12 

Ospătar (chelner) vânzător în unități alimentare 12 

38 X P4 Electrician exploatare joasă tensiune 24 

39 X P5 
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 11 

 Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice 10 

TOTAL CLASA a X - a PROFESIONALĂ 121 



40 XI P1 Comerciant -vânzător 21 

41 XI P2 Lucrător hotelier 20 

42 XI P3 
Electrician exploatare joasă tensiune 8 

 Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 9 

TOTAL CLASA a XI - a PROFESIONALĂ 58 

TOTAL PROFESIONALĂ 249 

43 XIII S Tehnician în hotelărie 14 

TOTAL LICEU SERAL 14 

TOTAL UNITATE 1065 
 

B. RESURSE UMANE (CADRE DIDACTICE) 

 

PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 83 

Personal didactic angajat în regim de plata cu ora în unitate 5 

Suplinitori calificaţi, participanţi la concursurile de titularizare din anii anteriori, cu note de minim 5 
(cinci) 

21 

Titular al altei unităţi de învăţământ, cu completare de normă  în unitatea de învăţământ  0 

Titular al altei unităţi de învăţământ, detaşat,  în unitatea de invăţământ 2 

Titular al sistemului de învățământ detașat în unitate pentru nesoluționarea restrângerii de activitate - 

Titular al unitatii de învățământ detașat în altă unitate 3 

Titular al unitatii de învățământ aflat in concediu de ingrijire copil 1 

Titular al unitatii de învățământ aflat in concediu fără plată 0 

Titular al unităţii de învăţământ 50 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Debutant 

4 (2+2) 51 10 15 5 2 

 

C. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ (INFRASTRUCTURA) 

a) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 28  833 

2. Cabinete 8 150 

3. Laboratoare 8 460 

4. Ateliere 2 480 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/2 70/933 

6. Spaţii de joacă - - 

  

Unitatea funcţionează cu un număr de 1 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute, 

iar a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute. 



 

b) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 63 

Sală pentru servit masa 1 293 

Dormitor 40 880 

Bucătărie 1 217 

Spălătorie 1 49,34 

Grupuri sanitare 7 130 

Spaţii depozitare materiale didactice 4 150 

Arhiva secretariat 2 1 16 

Cameră gospodărire individuală pentru elevi 2 44 

Clubul elevilor 1 80 

Minibucatarie internat 2 44 

Spatiu depozitare lenjerie curată 1 22 

Birou pedagog 1 22 

Atelier tâmplarie 1 64,32  

Birou sindicat 1 6 

 

c) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

Secretariat 2 60 

Spaţiu destinat echipei manageriale 2 60 

Contabilitate  1 15 

Casierie   1 6 

Birou administraţie 1 10 

 

CAPITOLUL II-LEA: REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI PURTARE  

A. MIȘCAREA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL 
UNGUREANU” 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului 

Mişcarea elevilor 

Total Total 
Plecaţi 
in judet 

Plecaţi 
in alt 
judet 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 802 794 2 6 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 409 407 1 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 225 224  0 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 184 183 1  0 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-
XII/XIII 

393 387 1 5 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 204 200 1 3 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 189 187  0 2 



Liceal SERAL cls IX-XIV 14 14  0 0  

Liceal SERAL cls XIII 14 14  0 0  

Profesional /DUAL 249 246  0 3 

Profesional cls IX 70 67  0 3 

Profesional cls X 121 121 0  0  

Profesional cls XI 58 58  0  0 

 

 

B. NOTE SCĂZUTE LA PURTARE 
 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL 
UNGUREANU” 

Număr de elevi cu notele scăzute la 
purtare 

note între 
9.99 si 7 

note sub 
7 

pentru 
absente 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 119 8 8 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 26 4 4 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 13 1 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 13 3 3 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 93 4 4 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 34 2 2 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 59 2 2 

Liceal SERAL cls IX-XIV 14  0 0  

Liceal SERAL cls XIII 14  0  0 

Profesional / DUAL 50 42 42 

Profesional cls IX 5 3 3 

Profesional cls X 36 30 30 

Profesional cls XI 9 9 9 

 



 
 

 

C. PROMOVAȚI PE MEDII 
 
 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL 

UNGUREANU” 

Promovaţi pe medii: 

5-6.99 7-8.99 9-10 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 50 499 229 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 13 265 123 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 0 153 67 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 13 112 56 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 37 234 106 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 18 132 47 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 19 102 59 

Liceal SERAL cls XIII 4 9 1 

Profesional I cls.IX-XI 42 168 20 

Profesional cls IX 1 59 3 

Profesional cls X 31 70 13 

Profesional cls XI 10 39 4 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

D. SITUAȚIA CORIGENȚILOR, NEÎNCHEIAȚILOR ȘI REPETENȚILOR LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR 
  

COLEGIUL TEHNIC 

”EMANUIL UNGUREANU” 

Corigenţi la: 
Cu situatia şcolară 

neîncheiată (inclusiv 
corigenţi) 

Repetenţi la sfârșitul 
anului școlar 

1 obiect >2 obiecte Total 
din care 
feminin 

Total 
din care 
feminin 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 4 0 5 1 1 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 4 0 5 1 1 1 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 4 0 5 0 0 0 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 0 0 1 1 1 1 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-
XII/XIII 

0 0 0 0 0 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 0 0 0 0 0 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 0 0 0 0 0 0 

Liceal SERAL cls XIII 0 0 0 0 0 0 

Profesional cls IX-XI 1 0 3 2 13 6 

Profesional cls IX 1 0 3 2 2 2 

Profesional cls X 0 0 0 0 6 1 

Profesional cls XI 0 0 0 0 5 3 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

E. ANALIZA ABATERILOR / INCIDENȚELOR DE VIOLENȚĂ ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Luna 
Număr cazuri 

raportate 
Clasa  Tip violență 

Septembrie-octombrie  
2 
 

1 

 
11G 

 
10P2 

 

 
Violență fizică ușoară, nerespectarea 

regulilor sanitare din pandemie 
 

Postare în mediul online filmare școală 
 

 
La nivelul unității, în anul școlar 2020-2021 în urma incidentelor, elevii au fost sancționați cu avertisment verbal, mustrare 

scrisă, scăderea mediei la purtare. 
 

Activități desfășurate: 

a. Informare în domeniul legislativ / Cunoașterea regulamentului școlar – la începutul anului școlar: 

o Fiecare elev a fost informat de către profesorul diriginte în prima sau a doua zi de școală; 

o La ședința cu părinții pe clasă, în luna octombrie, au fost informați și părinții despre Regulamentul școlar. 

b. Întâlnirea cu diriginții claselor a IX-a - XII-a și abordarea următoarelor teme: 

o Prezentare documente sancționare elevi 

c. Acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor (consum de droguri, 

deteriorări de bunuri, violenţă) 

 

F. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 

 

PREMII OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

F.1. CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

Rezultate obținute la olimpiade, concursuri-fază judeţeană/națională 
SEMESTRUL  I 

Denumire olimpiade, concursuri Clasa Premiu 
Faza județeană/ națională/ 

internațională 

Art your way 9D Mentiune Locala 

Traditii și obiceiuri de toamnă la români 
 

mentiune internațională 

Concurs de eseuri ”Seva Stop-Eliminăm violența 
și agresivitatea” 

IX A participare locală 

Simpozion dedicat zilei armatei organizat de liceul 
Vlad Țepeș, Timișoara 

XI A II națională 

Simpozion dedicat Holocaustului organizat de 
liceul Tudor Arghezi, Craiova 

X E participare națională 

Concursul de desen cu tematică științifică 
”Noaptea cercetătorilor” 

12E participare națională 

Concursul de fotografie color cu tematică 
științifică ”Noaptea cercetătorilor” 

12E participare națională 

Simpozion dedicat zilei armatei organizat de liceul 
Vlad Țepeș, Timișoara 

XI A participare Naționala 

Art your way 9A Locul 1 faza judeteana 

Art your way 9 A participare faza judeteana 

 



SEMESTRUL II 

Premi
ul 

Clasa Concurs școlar 
Instituția care acordă 

premiul 
Tipul 

Diploma 
(Data/nr.) 

 A 11 a F     

 11B „ Mari romani”  Concurs regional  

Califica
re 

finală 
naționa

lă 

XII E 

Concurs 
Electronica între 

hardware și 
softwareEdiția1, 
Timișoara, 2021 

Universitatea 
Politehnica Timișoara 

 
National 12-22 IV 2021 

I XC 
Natura inspira si 

daruieste 

Sc. Gimnaziala Nr.29 
Galati - Asociatia Arta si 

Viata 
National 

diploma 
617/02.04.2021 

I XB 
Natura inspira si 

daruieste 

Sc. Gimnaziala Nr.29 
Galati - Asociatia Arta si 

Viata 
National 

Diploma 
634/23.06.2021 

I XB 
Natura inspira si 

daruieste 

Sc. Gimnaziala Nr.29 
Galati - Asociatia Arta si 

Viata 
National 634/23.06.2021 

I XP1 
Natura inspira si 

daruieste 

Sc. Gimnaziala Nr.29 
Galati - Asociatia Arta si 

Viata 
National 22.11.2020 

I XB 
Natura inspira si 

daruieste 

Sc. Gimnaziala Nr.29 
Galati - Asociatia Arta si 

Viata 
National 10.2020 

I XP1 
Imagini rurale si 

urbane in contextul 
actual 

Sc. Gimnaziala 
Dumbrava 

Judetean 231.1/24.03.2021 

I XB 
Imagini rurale si 

urbane in contextul 
actual 

Sc. Gimnaziala 
Dumbrava 

Judetean 231/1/24.03.2021 

I 9A 

proiectul județean 
de exprimare în 

limba engleză Art 
Your Way. 

   

I 12B 
Festivalul național 

al cărții pentru copii 
"Bucuria lecturii". 

   

I 
 
 
 

II 
 
 

III 
 

Mentiu
ne 

 
 

9A 
 
 
 
 

9A 
 
 

12G 
 

12C 
 
 

12B 

Concurs 
international 

“Magia sarbatorilor 
de iarna…” 
(sectiunea: 

felicitari/prezentare
/desen/articol) 

A.S.E. “Magistrum” Iasi  
nr.1033/ 

23.12.2020 

I 11E 

Concurs judetean  
Imagini reurale si 

urbane  in 
contextul  actual 

Scoala Gimnaziala  
Dumbrava 

Concurs 
judetean cu 
participare 

internationala 

nr 
231/1/24.03.2021. 

I 12H 
Concurs judetean  
Imagini reurale si 

Scoala Gimnaziala  
Dumbrava 

Concurs 
judetean cu 

nr 
231/1/24.03.2021. 



urbane  in 
contextul  actual 

participare 
internationala 

I 9D 

Concurs judetean  
Imagini reurale si 

urbane  in 
contextul  actual 

Scoala Gimnaziala  
Dumbrava 

Concurs 
judetean cu 
participare 

internationala 

nr 
231/1/24.03.2021 

I 11G 

Concurs judetean  
Imagini reurale si 

urbane  in 
contextul  actual 

Scoala Gimnaziala  
Dumbrava 

Concurs 
judetean cu 
participare 

internationala 

nr231/24.03.2021 

I 11E 
Concurs judetean  

Arte vizuale -  
Peisaje romanesti 

Sc Gimnaziala nr 4  
Lugoj 

Concurs 
judetean 

nr 
1128/09.06.2021. 

I XI G 
Imagini rurale și 

urbane în context 
actual” 

Scoala Dumbrava, 
judetul Timis 

concurs județean 
cu participare 
internațională 

Premiul I 
231/24/03/2021 

I X E 

Learning past 
history for present 

and future-the 
Holocaust 

Liceul Tehnologic 
Costești, Argeș 

concurs național 

premiul I 
sectiunea 

PowerPoint 
1098/149/17.05.2

021 

I X E 

Learning past 
history for present 

and future-the 
Holocaust 

Liceul Tehnologic 
Costești, Argeș 

concurs național 

premiul I 
sectiunea desen 
1098/148/17.05.2

021 

I X D    
premiul I - 
sectiunea 
fotografie 

I XI H Calator in Europa 
Colegiul national Vasile 

Goldis, Arad 
concurs regional 

premiul I-
sectiunea foto 

I 
(Națion

al) 

XII E 
XI E 

Intelligent 
Electricity 

Generation 2021 
Ediția a X-a 

Universitatea 
Politehnica Timișoara 

Facultatea de 
Electrotehnică și 
Electroenergetică 

24 aprilie 2021 Hudecz Adriana 

I, II, III IX-XII campionat de sah 
Colegiul Tehnic 

Emanuil Ungureanu 
campionat pe 

scoala 
premii I,II,III, 

mentiune 

I, II, III IX-XII 
campionat de 

fotbal 
Colegiul Tehnic 

Emanuil Ungureanu 
campionat pe 

scoala 
premii I,II,III, 

mentiune 

II XII B Călător în Europa 
Colegiul Național Vasile 

Goldiș Arad 
Regional 

diplomă - 
09.05.2021 

II X B 
“Copilăria de-a 

lungul 
AnoTimpurilor” 

Asociația Cultural-
Științifică “Pleiadis” din 
Iași și Școala Raională 

de Arte plastice 
“Nicolae Moisei” din 
Telenești, Republica 

Moldova 

Internațional 

Diplomă 
Seria CAT nr. 

012128/23.07.202
1 
 

II XI E 
Repere culturale 

românești 
Scoala nr. 24 , Galați concurs regional 

premiul II 
651/02/06/2021 

II XI G 
Imagini rurale și 

urbane în context 
actual” 

Scoala Dumbrava, 
judetul Timis 

concurs județean 
cu participare 
internațională 

Premiul II 
231/24/03/2021 

II XI E Mari Români 
Liceul tehnologic 

Simion Mehedinti , 
Galati 

Concurs regional 
premiul II 

1966/26.02.2021 

II XIA 
Simpozion dedicat 

zilei armatei la 
liceul Vlad Tepes, 

Liceul Teoretic Vlad 
Tepes, Timisoara 

simpozion premiul II 



Timisoara 

II XIA 

Simpozion dedicat 
zilei armatei la 

liceul Vlad Tepes, 
Timisoara 

Liceul Teoretic Vlad 
Tepes, Timisoara 

simpozion premiul II 

II XI H Calator in Europa 
Colegiul national Vasile 

Goldis, Arad 
concurs regional 

premiul II -
sectiunea foto 

II XI E 

Concurs desen 
liceu 

Noaptea 
cercetatorilor 

Universitatea de Vest 
Fac. De Fizică 

27.09.2020 Lungu Antoanetta 

II XI A 

Simpozion dedicat 
zilei armatei la 

liceul Vlad Tepes, 
Timisoara 

Isj Tm   

II XIA 

Simpozion dedicat 
zilei armatei la 

liceul Vlad Tepes, 
Timisoara 

Isj Tm   

III XII B Călător în Europa 
Colegiul Național Vasile 

Goldiș Arad 
Regional 

diplomă - 
09.05.2021 

III X B 
“Copilăria de-a 

lungul 
AnoTimpurilor” 

Asociația Cultural-
Științifică “Pleiadis” din 
Iași și Școala Raională 

de Arte plastice 
“Nicolae Moisei” din 
Telenești, Republica 

Moldova 

Internațional 

Diplomă 
Seria CAT 
nr.012127/ 
23.07.2021 

III XI E 
Imagini rurale și 

urbane în context 
actual” 

Scoala Dumbrava, 
judetul Timis 

concurs județean 
cu participare 
internațională 

Premiul III 
231/24/03/2021 

Men. 10 D 
Simpozion” Apa, 

esenta vietii” 

Fac. de Chimie 
Industriala si Ingineria 

Mediului 
  

mentiu
ne 

 
IX A 

Repere culturale 
românești 

Scoala nr. 24 , Galați concurs regional 
mentiune 

651/02/06/2021 

mentiu
ne 

 
XI G Calator in Europa 

Colegiul National Vasile 
Goldis , Arad 

concurs regional 
mentiune 
sectiunea 
fotografie 

particip
are 

X E 
Holocaustul în 

istorie și literatură 
Liceul Teoretic Tudor 

Arghezi, Craiova 
simpozion 

international 
 

particip

are XII F 
Repere culturale 

românești 
Scoala nr. 24 , Galați concurs regional 

participare- 
651/02/06/2021 

particip

are XI A 
Repere culturale 

românești 
Scoala nr. 24 , Galați concurs regional 

participare- 
651/02/06/2021 

particip
are 

 
XI A Mari Români 

Liceul tehnologic 
Simion Mehedinti , 

Galati 
Concurs regional 

participare 
1966/26.02.2021 

particip
are 

XII E 
Energie pentru 

viitor 2021 
EON Energie România 

16 II -10 III 
2021 

Hudecz Adriana 

Pr 
SGR 

9B 
”La pas prin 

orașele județului 
Timiș” 

ISJ. Timis 
Concurs 
Județean 

 

Pr.sp. 10 E „Mari Romani”  Concurs regional  

 



F.2. Cercuri școlare 
 

Denumire cerc Nr. elevi participanți Activități desfășurate 

Robotică 
 

12 
 

Competiție locală 
Competiție regională 

Meciuri demonstrative 
Activități cu copiii - Activity 

 

CAPITOLUL III-LEA: ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2020-2021 

A. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ A 

PERSONALULUI DIDACTIC 

1. PRIORITĂȚILE COLEGIUL TEHNIC  “EMANUIL UNGUREANU” PRIVIND DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Nr. 
crt. 

 

Prioritate identificată/stabilită 
Categorii de personal  didactic 

Personal 
didactic de 
predare 

Personal 
didactic auxiliar 

1.  Diversificarea programelor de pregătire profesională în raport cu nevoile 

existente la nivelul unității de învățământ 

x x 

2.  Dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic și didactic 

auxiliar din unitatea de învățământ  

x x 

3.  Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social cu școli europene  x x 

4.  Eficientizarea parteneriatelor profesor-elev-părinte-comunitate  x  

5.  Perfecționarea managementului educațional  x x 

6.  Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității actului educațional la 

nivelul întregului personal  

x  

7.  Eficientizarea activității de perfecționare a personalului didactic și didactic 

auxiliar  

x x 

8.  Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere școlară  x  

 
 

2. FORMELE/ACTIVITĂȚILE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ RECOMANDATE 
  

Nr. 
crt. 

 
Forma/activitatea de dezvoltare profesională recomandată 

Categorii de personal  
didactic 

Personal 
didactic de 
predare 

Personal 
didactic 
auxiliar 

1.  Studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-științifice de comunicări  x x 

2.  Simpozioane/conferințe, schimburi de experiență, parteneriate educaționale pe 

probleme de specialitate/psihopedagogice  

x  

3.  Elaborare și prezentare de referate cu conținut de specialitate, didactic sau 

psihopedagogic  

x  

4.  Recenzii și prezentări de carte  x x 

5.  Elaborare și valorificare a unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă  x  

6.  Activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ  x x 

7.  Vizite de studiu în instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau străinătate, mese 

rotunde, ateliere teoretice și practice, discuții despre probleme de actualitate, tabere, 

cercuri, proiecte inițiate de organizații  

x x 



8.  Stagii de informare științifică de specialitate în domeniul științei educației  x  

9.  Forme de perfecționare prin corespondență  x x 

10.  Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice, organizații 

profesionale  

x  

11.  Programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și 

didactice  

x x 

12.  Cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice  x  

13.  Programe de conversie profesională  x x 

14.  Studii corespunzătoare unei alte specializări din alt domeniu de licență  x  

15.  Activități metodico-științifice și psihopedagogice  x  

16.  Stagii periodice de informare științifică de specialitate în domeniul științelor educației  x  

17.  Cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice  x  

18.  Cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe conform standardelor de 

pregătire specifice  

x x 

19.  Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și 

control  

x  

20.  Cursuri postuniversitare de specialitate  x x 

21.  Stagii de studiu și documentare, realizate în țară sau în străinătate  x x 

22.  Programe de formare continuă acreditate sau avizate  x x 

23.  Studii universitare de masterat, doctorat  x x 

24.  Programe de perfecționare științifică, didactică și psihopedagogică pentru dobândirea 

unor competențe complementare care diversifică gama activităților prestate de 

personalul didactic, respectiv consiliere educațională și orientare în carieră, asistență 

socială  

x  

25.  Cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: 

secretariat, birotică, tehnică de calcul, arhivare, comunicare, biblioeconomie, 

asistență socială, psihologie școlară, prim ajutor, sănătate și securitate a muncii, PSI 

și ISU, prevenire și combare a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul 

școlar.  

x x 

 

Cadrele didactice sunt permanent preocupate de formarea profesională, de folosirea unei metodologii 
activ-participative, de identificarea unor metode învățare care să capteze atenția și să 
stimuleze interesul elevilor. 

Cadrele didactice ale şcolii au participat la cercurile pedagogice organizate pe parcursul acestui an 
şcolar, la întâlnirile comisiilor metodice din care fac parte, la perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi 
acordarea gradelor didactice, la cursuri de formare furnizate de Casa Corpului Didactic Timiş sau instituţii de 
învăţământ superior, după cum urmează: 
 
ÎNSCRIERI GRADE DIDACTICE 

DEFINITIVAT 
sesiunea 2021 

2 profesori 

 

Lista cadrelor didactice care au susținut inspecții curente/special2 în anul școlar 2020-2021: 

GRADUL DIDACTIC II 
INSPECŢIE SPECIALĂ OBȚINERE GRAD II 

 1 profesor 

 

În continuare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv –educativ în semestrul al I-lea, 
cadrele didactice din şcoala noastră, a făcut eforturi deosebite pentru: 



 creşterea calităţii actului de predare- învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de cunoştinţe al 
elevilor şi formării competenţelor profesionale 

 utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă şi formarea continuă ar 
trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut la nivel instituţional, de înlăturare 
a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii 

 conducerea şcolii trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu standardele 
ARACIP. 

 
Cursuri care au avut ca obiectiv formarea/dezvoltarea noilor metode/tehnologii utilizate în procesul 

de predare-învățare online 
 
 
 

3. FORMARE CONTINUĂ 
 
SEMESTRUL I 
 

Nr.crt. 

Formare continuă 
(perfecţionări, specializări, activităţi susţinute) 

NUMELE CURSULUI/ 
TIPUL/ORGANIZATOR 

Perioada cursului 
Nr.credite 

profesionale 
transferabile/ Nr.ore 

1)  Formare la nivelul școlii 
 

2-3 ore 

2)  FORMARE PROFESIONALA CLASSROOM/CTEU septembrie 2020 2 ore 

3)  Master-Fizica aplicată în medicină-Facultatea de Fizică-UVT 2020-2022 4 semestre 

4)  Master- Matematici financiare sunt in anul II 4 semestre 

5)  Cursul de formare "Profesor real într-o școală virtuală" 14-16.11.2020 16 ore 

6)  HOUR OF CODE – AI FOR OCEANS 10.12.2020 1 ora 

7)  
IMPREUNA ONLINE_UPT_ELearning_webinar Invatamantul 

preuniversitar si solutii si provocari identificate odata cu inceputul 
noului an scolar 

29.09.2020 3 ore 

8)  
IMPREUNA ONLINE_webinarul Utilizarea practică a Resurselor 

Educationale Deschise 
30.09.2020 3 ore 

9)  
IMPREUNA ONLINE_seminarul web Experiențe Stiintescu 

Timișoara 
13.10.2020 3 ore 

10)  EUROPE CODE WEEK 2020 10.2020 2 ore 

11)  
Webinar Training I, din cadru programului de educație digitală, 

Eroii Internetului 
29.10.2020 2 ore 

12)  
Webinar Training II, din cadru programului dedicat profesorilor: 

Eroii Internetului- Siguranță online pentru elevi” 
07.11.2020 2 ore 

13)  
Webinar Training III, din cadru programului dedicat profesorilor: 

Eroii Internetului- Siguranță online pentru elevi” 
14.11.2020 2 ore 

14)  
Reuniunea de informare privind contractarea si implementarea 

proiectelor de mobilitate in domeniul VET 2020 
16.10.2020 2 ore 

15)  

EQAVET NRP-RO 2019-2021 și a Săptămânii Europene a 
Competențelor Profesionale (European Vocational Skills Week) 
sesiune națională de informare cu tema: „Formarea profesională 

– între real și virtual” 

12.11.2020 2 ore 

16)  "Lecții online de impact - seria a doua"- ASQ 16-17.11.2020 4 ore 

17)  Master-Management în alimentație publică și agroturism octombrie 2020 4 semestre 

18)  Master didactic-Facultatea de chimie UVT 2020-2022 4 semestre 

19)  Diamond Quest online Liga AC 14.11.2020 3ore 

20)  Atelier de cuvinte : Bun venit la scoala !-webminar septembrie 2020 2 ore 



21)  Formarea profesionala la nivelul scolii 
septembrie (7.09, 9.09., 

14.09) 
7 ore 

22)  Bune practici in predarea online (lb.franceza) webminar 03.11.2020,19.01.2021 6 ore 

23)  Scoala online cu Alice- webminar. Didactic.ro 16.09.2020 3 ore 

24)  Master - Fiscalitate și consultanță fiscală - FEAA, anul I anul I 4 semestre 

25)  Master - DPPD - nivelul II anul I 4 semestre 

26)  ”Evaluarea formativă online” - didactic.ro ianuarie 2021 8 ore 

27)  
”Cum implementăm un proiect educațional pas cu pas” / Proiectul 
”Educație Online” organizat de Primăria Municipiului Chișinău în 

parteneriat cu Ministerul Educației 
02.02.2021 2 ore 

28)  
”10th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from best practice” / Primera Courses, Slovenia 
28.01.2021 2 ore 

29)  ”Diamond Quest online” Liga AC 14.11.2020 3 ore 

30)  ”Noțiuni fundamentale de marketing digital” / Google Atelier februarie 40 ore 

31)  ”Diamond Quest online” Liga AC 14.11.2020 3 ore 

32)  Formare profesionala la nivelul scolii 
 

3 ore 

33)  Multimedia in scoala moderna -online -CCD 15.10.2020-06.10.2021 
 

34)  
Metoda Maxwell de Comunicare/MAXWELL SPEAKERS CLUB 

INTERNATIONAL 
07.12.2020-12.02.2021 16 ore 

35)  Multimedia in scoala moderna -online -CCD 11-27.2020 24 ore 

36)  Diamond Quest online Liga AC 14.11.2020 3 ore 

37)  Master - UVT 2020/2021 2 semestre 

38)  Instruire On line Metode didactice, Instrumente on line CTEU 10 ore 

39)  MULTIMEDIA IN SCOALA MODERNA -online-CCD 11-27,11.2020 24 ore 

40)  DIAMOND QUEST online Liga AC 14.11.2020 3 ore 

41)  
Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor 
profesionale didactice și a inspecției școlare/ formare și 

perfecționare/ CCD Bacău 
1-31.10.2020 30 ore 

42)  
Teacher Development Seminar/ formare și perfecționare/ 

Cambridge Assessment English 
30.10.2020 2 ore 

43)  
Cum sa folosesti table interactive in ONLINE/ formare și 

perfecționare/ SC SELLification SRL-D 
6.12.2020 3 ore 

44)  Master- Management în alimentație publică și agroturism 2020-2022 4 semestre 

45)  
Obiceiurile educatorilor de succes - online - SELLification 

Education 
06.11.2020 3 ore 

46)  Cum evaluam elevii online - online - ASQ 29.11.2020 3 ore 

47)  Proiectarea didactica de la A la Z - online - SELLification 21.01.2021 3 ore 

48)  
Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport 

digital 
Sem I 40 ore 

49)  Colaborarea în clasa digitală Sem I 10 ore 

50)  Abordări bazate pe proiecte Sem I 10 ore 

51)  Evaluarea în școlile secolului XXI Sem I 10 ore 

52)  Formare profesionala in cadrul scolii 01.11.2020-14.12.2020 10 ore 

53)  Participare formare {online} Camera de comert Timis decembrie 2020 4 ore 

54)  Profesor real intr-o scoala virtuala 
decembrie- 

ianuarie 
40 ore 

http://didactic.ro/


55)  DIAMOND QUEST online Liga AC 21 noiembrie 3 ore 

56)  Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021 08.01.2021 2 ore 

57)  Forumul academiei schimbării 2-5 XII 2020 16 ore 

58)  Cursul maraton: G Suite, Wordwall, Qiuzizz, Storyjumper. 10.01.2021 4 ore 

59)  
Utilizarea platformei Microsoft TEAMS/ Centrul de cursuri și 

meditații ”Domnul Trandafir Teach-Ital” 
09.01.2021 4 ore 

60)  Master- Iginerie si management in agribusines- anul I 2020-2022 
 

61)  Management educațional și financiar- curs postuniversitar 2020-2021 2 semestre 

62)  Multimedia în școala modernă-organizator Sindicat noi-dec 
 

63)  
Cum să devenim mentori pentru copiii nostri-organizator SC. 

SELLification SRL-D   

64)  Webinar LIVE ”TIC - Tehnologie, Inovare sau Creativitate?” 14.09.2020 2 

65)  Diamond Quest online Liga AC 14.11.2020 3 

66)  EducațiaContinuă (7): Fizică 18.11.2020 2 

67)  Webinar Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale? 08.01.2021 3 

68)  Cum sa folosești table interactive in ONLINE 21.11.2020 3 ore 

69)  
WEBINAR: Instrumente virtuale și resurse online pentru 

dinamizarea orelor de limbi romanice 
19.01.2021 

 
3 ore 

70)  Le CECRL en classe 2.02.2021-11.02.2021 18 ore 

71)  FORMARE PROFESIONALA CLASSROOM/CTEU sept.2020 
 

72)  
Srategii de prevenire a discriminării și violenței asupra 

copiilor/online 
15.01 - 15.02 24 

73)  Incluziunea școlară de la teorie la practică/online 15.01 - 15.02 24 

74)  ”Diamond Quest online” Liga AC 14.11.2020 3ore 

75)  Formare profesionala la nivelul scolii 
 

3ore 

76)  DPPD-UVT -CURS POSTUNIVERSITAR 2020-2021 2 semestre 

77)  Diamond Quest online Liga AC 14.11.2021 3 ore 

78)  Multimedia in scoala moderna -online -CCD 4-18.12.2020 24 ore 

79)  Profesor în online 10.09-14.10.2021 16 credite 

80)  Profesor real într-o școală virtuală 3.11-5.12.2020 40 ore 

81)  Profesor în online 30.09-14.11.2020 16 / 62 ore 

82)  ”Diamond Quest online” Liga AC 14,21.11.2020 6 ore 

83)  
Obiceiurile educatorilor de succes - online - SELLification 

Education 
6.11.2020 3 ore 

84)  Excelența în cariera de dascăl -online - SELLification Education 4.12.2020 3 ore 

85)  MozaBook pentru orele de limbă și literatură 04.02.2021 2 ore 

86)  Webinar științific - Educația digitală și provocările secolului XXI - 27-28.11.2020 
 

87)  Diamond Quest 28.11.2020 3 ore 

88)  Diamond Quest online Liga AC 14.11.2020 3 ore 

89)  Formarea profesională la nivelul școlii septembrie 2020 7 ore 

90)  Diamond Quest online Liga AC 14. 11.2020 3 ore 

91)  Formare profesionala la nivelul scolii 
  



92)  Profesor in online 30 sept-20 oct.2020 62 ore 

93)  Formare profesionala la nivelul scolii 
 

3 ore 

94)  Proiectul Merito- Blended&Flipped Learning- Webminar 01.09.2020 3 ore 

95)  
Conferinta Nationala in Domeniul Educatiei- Elearning Romania- 

live, Facebook 
19-10.09.2020 6 ore 

96)  Scoala online cu Alice- webminar. Didactic.ro 16.09.2020 3 ore 

97)  
Obiceiurile educatorilor de succes - online - SELLification 

Education 
6.11.2020 3 ore 

98)  
Creative Approaches to Teaching English-eduCATE- Zoom ( 

CCD Timis, ISJ Timis)- Conferinta 
17.11.2020 3 ore 

99)  Blended learning- webminar- Zoom 10.12.2020 2 ore 

100)  Curs reconversie profesionala+Master 2020 240 

101)  Formare classroom CTEU sept.2020 
 

102)  Postuniversitar Psihopedagogie Niv.1 03 02 2021 1 semestru 

103)  Curs IAC postuniversitar feb. 2021 18 ore 

104)  Curs AUTOCAD proiectare asistata de calculator 2019 3 luni 

105)  iTEach platforma CTEU 2021 2 ore 

106)  FORMARE CLASSROOM/ CTEU septembrie 2020 
 

 
 
 
SEMESTRUL II 
 
 

Nr. 
crt. 

Formare continuă 
(perfecţionări, specializări, activităţi 

susţinute) 
NUMELE CURSULUI 

Tipul/organizator 
Data absolvirii/ 

Seria si numarul 
certificatului 

Nota obţinută 
Calificativ 
Nr.credite  

profesionale 
transferabile 

Nr.ore 

1.  Master-Fizica aplicată în medicină 
Universitatea de Vest 
Timișoara 
Facultatea de fizică 

2019/2022  

2.  
De la dosariadă, la un proces democratic 
de evaluare a dezvoltării instituționale a 
școlilor 

Centrul de e-Learning - 
Universitatea Politehnică 
Timișoara 

Webinar 24.02.2021 

3.  

Programul de formare pentru constituirea 
Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) 

Centrul Național de Politici 
și Evaluare în Educație 

29.03.2021 
2261/23.06.2021 

 

4.  
Workshop-ul privind Sistemul de Control 
Intern/Managerial conform OSGG nr. 
600/2018 

S.C. VIVA CONTROL 
S.R.L. 

-  

5.  
Metode și strategii pentru o școală sigură 
fără BULLING 

Asociația EDU4YOU 
online ATESTAT 
nr.992 

03.11.2020 

6.  Managementul programelor școlare Asociația DIDAKTICOS 
online ATESTAT 
nr. 6326 

20.11.2020 

7.  Educație pentru democrație CCD Timis 
online Adeverință 
498/2 

17.06.2021 

8.  STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
Facultatea de 
matematica si 
informatica 

IULIE 2021 
33076-1/FMI-
862/MF758/ 
Data16-07-2021 

 

http://didactic.ro/


9.  
Program de formare continuă- ”Multimedia 
în școala ta” 

CCD Timiș 02-25.03.2021 24 ore 

10.  
” Prevenirea consumului de droguri la 
adolescenți prin intervenții active în școală” 

Asociația pentru 
Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale și Educaționale 
CATHARSIS 

09.04-25.04.2021 
42 ore/10 credite 
transferabile 

11.  
” Fenomenul violenței: de la delimitări 
conceptuale, la prevenire și intervenții 
eficiente” 

Asociația pentru 
Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale și Educaționale 
CATHARSIS 

05.02-07.03.2021 
63 ore/15 credite 
transferabile 

12.  
”Cum să folosești DIGITALIZAREA în sala 
de clasă” 

SC SELLification SRL 07.02.2021 3 ore 

13.  Digitalizarea Educației în Online și în Clasă SC SELLification SRL 11.02.2021 28 ore 

14.  Inteligența Emoțională în Actul de Predare SC SELLification SRL 27.02.2021 3 ore 

15.  
„PROFESOR REAL ÎNTR-O ȘCOALĂ 
VIRTUALĂ” 

Ora de net - Salvați copiii 02.2021 40 ore 

16.  

Atelier de cuvinte : Bun venit la scoala !-
webinar 
 
Formarea profesionala la nivelul scolii 
 
Bune practici in predarea online 
(lb.franceza) webinar 
 
Scoala online cu Alice- webminar. 
Didactic.ro 
 
WEBINAR: Instrumente virtuale și resurse 
online pentru dinamizarea orelor de limbi 
romanice 

 

Sept. 2021 
 
 
septembrie (7.09, 
9.09., 14.09) 
 
 
 
 
16.09.2020 
 
 
19.01.2021 
 

 
2 ore 
 
 
7 ore 
 
 
6 ore 
 
 
3 ore 
 
 
3 ore 
 

17.  NU NU NU NU 

18.  Cum arata manualul scolar al viitorului grupul editorial Corint ONRCIE-CE000276 - 

19.  Multimedia in scoala moderna ISJ TIMIS 159/9/11/2020 24 ore 

20.  Invatarea integrata 
Life Learning Education 
Constanta 

528/06/04/2021 
60 ore 
15 credite 

21.  
Eroii internetului, siguranta online pentru 
elevi 

Asociatia Adfaber 15.04.2021 - 

22.  Metoda Maxwell de Comunicare 
Maxwell Speakers Club 
International 

12.02.2021 16 ore 

23.  
„Cum Integrezi Improvizația în Activitatea 
Didactică” 

AtelieR de Cuvinte 26.02.2021 1 ore 

24.  
„Comunicarea Nonviolentă și Gestionarea 
Elevilor “Problematici” 

S.C. SELLification 
S.R.L. 

22.04.2021 3 ore 

25.  
Conferința internațională în format 
eLearning  "Soluții inovatoare în educație" 
(ediția a IV-a, 2021) 

Centrul de Educație Digitală 
EDUMAGIC SOLUTIONS 

27.05.2021 6 ore 

26.  
Master 
Dreptul Uniunii Europene / 
European Union Law 

Universitatea de Vest - 
Timisoara 
Facultatea de Drept 

Iulie 2021 
1 an 
70 credite 

27.  Managementul sistemic  al clasei de elevi CCD 

ONLINE in perioada 
01.02.2021-
20.03.2021.Adeverin
ta -nr 
278/9/31.03.2021. 

F.B. 
10 credite  
profesionale  
transferabile 
40 ore 

28.  Multimedia in scoala modernă CCD 
ONLINE  în perioada 
11-27 .11.2020 

24 ore 
 



Adeverinîă 
nr.295/04.12.2020. 

29.  Diamond QUEST Liga AC 

Diploma de 
participare 
ONLINE in 
14.11.2020. 

4 ore 

30.  Managementul sistemic  al clasei de elevi CCD 

ONLINE in perioada 
01.02.2021-
20.03.2021.Adeverin
ta -nr 
278/10/31.03.2021. 

F.B. 
10 credite  
profesionale  
transferabile 
40 ore 

31.  Multimedia in scoala modernă CCD 

ONLINE  în perioada 
11-27 .11.2020 
Adeverinîă 
nr.296/04.12.2020. 

24 ore 

32.  Diamond QUEST Liga AC 

Diploma de 
participare 
ONLINE in 
14.11.2020. 

4 ore 

33.  

Evaluarea cadrelor didactice din 
perspectiva contextelor profesionale 
didactice și a inspecției școlare/ formare și 
perfecționare/ 

CCD Bacău 1-31.10.2020 30 ore 

34.  
Teacher Development Seminar/ formare și 
perfecționare/ Cambridge Assessment 
English 

 30.10.2020 2 ore 

35.  
Cum sa folosesti table interactive in 
ONLINE/ formare și perfecționare/ SC 
SELLification SRL-D 

 6.12.2020 3 ore 

36.  
Utilizarea și integrarea pedagogică a 
resurselor educaționale deschise în 
activitatea didactică 

Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de 
Sociologie și psihologie, 
Departamentul de Științe ale 
educației 

22.01.2021 3 ore 

37.  ,, Elevul tău este un GENIU!,, SC SELLification SRL 
9.04.2021/ CUI/CIF 
RO37650177 

3 ore 

38.  Proiectarea Didactică de la A la Z SC SELLification SRL-D 
Seria: OBIC, Nr: 
1960, Data: 
6.11.2020 

3 ore 

39.  
mozaBook PENTRU ORELE DE LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

Mozaik Education 
MOZ-20201028-
0666 

3 ore 

40.  Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP SC SELLification SRL-D 
Seria: NLP, Nr: 
2260, Data: 
17.3.2021 

3 ore 

41.  
,,Prevenirea consumului de droguri la 
adolescent prin interventii active in scoala,, 

Asociația pentru 
Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale și Educaționale 
CATHARSIS 

1.03.2021/ Nr. 
51/14/FV/01.03.202
1 

10/ 42 

42.  Online Moderation 101-Group Moderator eTwinning 14.03.2021 4 ore 

43.  Inteligenta emotionala in actul de predare SC SELLIFICATION SRL 
Adeverinta nr. 
200/27.02.2021 

3 ore 

44.  Inteligența Emoțională în Actul de Predare Sc Sellification SRL 

online 
Adeverinte IEO, nr. 
200/27/2/2021 
 

4 ore 

45.  Profesor real intr-o lume virtuala Ora de net 
Certificat de 
absolvire/februarie 
2021 

decembrie-
ianuarie 2021 

46.  DIAMOND QUEST LIGA AC DIPLOMA DE 4 ore 



PARTICIPARE 
ONLINE IN 
14.11.2020 

47.  Managementul sistemic  al clasei de elevi CCD 

ONLINE in perioada 
01.02.2021-
20.03.2021.Adeverin
ta -nr 
278/11/31.03.2021. 

F.B. 
10 credite  
profesionale  
transferabile 
40 ore 

48.  
Corpul de profesori evaluatori pentru 
examenele  si concursurile naționale 

 
online 
adeverinta nr. 
2261/din 23.06.2021 

60 de ore și 15 
credite 
transferabile 

49.  
Leadership si management in organizatiile 
scolare 

Asociatia ProeuroCons 
online 
adeverinta nr. 2705-
17 din 16. 04. 2021 

120 de ore si 30 
de credite 
transferabile 

50.  
Curs online despre Utilizarea platformei 
Microsoft Teams 

Centrul de cursuri și 
meditații ”Domnul Trandafir 
Teach-Ital 

Seria VETR 
Nr.45/11.01.2021 

 

51.  
Curs Online Maraton: G-Suite, Wordwall, 
Qiuzizz, StoryJumper. 

Centrul de cursuri și 
meditații ”Domnul Trandafir 
Teach-Ital 
 

Seria CVDS Nr.458 
din 10.01.2021 

 

52.  
Programul de formare continuă 
”Managementul sistemic al clasei e elevi” 

CCD Timiș 
Nr. 
370/11/05.05.2021 

 

53.  Managementul sistemic al clasei de elevi CCD Timis 
online Adeverință 
498/2 

21.05.2021 

54.  
Program de perfecționare pentru 
constituirea Corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele si cursurile nationale 

Centrul de Politici și 
Evaluare in Educatie 

Adeverinta nr 
2261/23.06.2021 

30 de ore 
15 credite 
 

55.  Cum devenim mentori pentru copiii nostri Sellification 
Adeverinta nr. 
2956/11.09.2020 

2 ore 

56.  Educatie digitala EDU ALTFEL 
Seria: EDPP - 0244/ 
24.06.2021 

10ORE 

57.  
ZOOM SI GOOGLE MEET PENTRU 
SCOALA ONLINE 

edu altfel 
 

3,5ore 

58.  MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR 
MICROSOFT EDUCATOR 
CENTER 

26.07.2021  

59.  
ZOOM SI GOOGLE MEET PENTRU 
SCOALA ONLINE 

edu altfel 
Seria EDU 
NR. 110/09.06.2021 

3,5 ore 

60.  
PROFESOR REAL INTR-O SCOALA 
VIRTUALA 

ORA DE NET-SALVATI 
COPIII 

FEBRUARIE 2021 40 ORE 

61.  
Strategii de prevenire a discriminării și 
violenței asupra copiilor 

Online 
Asociația Dascălii Emeriți 

25.01.2021 
Adeverința nr. 
204.25.01.2021 

 

62.  Incluziunea școlară de la teorie la practică 
Online 
Asociația Dascălii Emeriți 
 

25.01.2021 
Adevrința nr. 
201/25.01.2021 

 

63.  
Resurse educaționale și digitale pentru 
instruire online 

Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de 
Sociologie și Psihologie 

28.06.2021 
Adeverința nr. 
29396/REDIO133 
din 28.06.2021 
Obs. Nu am primit 
încă ceritificatul 

 

64.  
Leadership si management in organizatiile 
scolare 

Asociatia ProeuroCons 
online 
adeverinta nr. 2705-
25 din 16. 04. 2021 

120 de ore si 30 
de credite 
transferabile 

65.  Managementul sistemic  al clasei de elevi CCD 
ONLINE in perioada  
martie-aprilie 2021 

F.B. 
10 credite  
profesionale  
transferabile 



40 ore 

66.  Profesor real intr-o lume virtuala Ora de net 
Certificat de 
absolvire/februarie 
2021 

decembrie-
ianuarie 2021 

67.  Profesor in online FSLÎ+ Digital Nation 
Adeverinta 
598/p014_350/ 
29.10.2020 

 

68.  Job incubator: Webinar Microsoft Learn Junior Achievment certificat JA  

69.  Job incubator: webinar linkedln learning Junior Achievment certificat JA 27.07.2021 

70.  
Job incubator: Jobul meu in banca- analist 
finaciar 

Junior Achivement certificat JA 23.04.2021 

71.  Job incubator: MIE Teacher Academy Junior Achivement certificat JA 26.07.2021 

72.  Profesor în online 
Federaţia Sindicatelor 
Libere din Învăţământ 

748/PO50_1363/10.
12.2020 

16 credite/64 ore 
 

73.  Multimedia in scoala modernă CCD Timis 
ONLINE  în perioada 
11-27 .11.2020 
Adeverinta 

24 ore 
 

74.  Managementul clasei de elevi CCD Timis 10.05.2021 10 credite/40 ore 

75.  DIAMOND QUEST LIGA AC 

DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 
ONLINE IN 
14.11.2020 

4 ore 

76.  Formare online la nivelul unitații școlare   10 ore 

77.  Managementul sistemic al clasei de elevi CCD Timis 370/21/05.05.2021 10 credite/40 ore 

78.  Profesor în online 
Federaţia Sindicatelor 
Libere din Învăţământ 

748/PO50_1363/10.
12.2020 

16 credite/64 ore 

79.  
Educație și competență bancară pentru 
profesori 

 MARTIE 2021 20 ore 

80.  

Curs de formare EPAS-Școli ambasador 
ale Parlamentului European 
KINOTECA - ATELIER DE FORMARE ÎN 
FOLOSIREA FILMULUI CA INSTRUMENT 
EDUCAȚIONAL 
22.02 – 19.04. 2021 - Massive Open Online 
Course (MOOC) on Digital Youth Work. 
 

BIROUL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN 
 
APDD AGENDA 21 
 
ASOCIATIA BLOC ZERO 
 
SALTO Training and 
Cooperation Resource 
Centre 

25-26 FEBRUARIE 
 
 
 
 
 
8-10 APRILIE 
 
 
 
22 FEBRUARIE- 19 
APRILIE 

 

 
 

4. Activități CCD și cercuri pedagogice 

 
 

Nr. 
crt 

Denumire activitate 
(participare /susţinere 

referat/lecţie deschisă etc) 

Loc de 
desfăşurare 
(CCD / cerc 
pedagogic) 

Data 

1 cerc metodic religie online septembrie 2020 

2 Cerc Metodic matematica online 3.12.2020 

3 cerc metodic tehnologii online septembrie 2020 

4 cerc metodic chimie on line 10.12 .2020 

5 Cerc metodic  limba engleza online 10.12.2020 



6 cerc metodic matematică online 28 .01.2021 

7 cerc metodic istorie online septembrie 

8 cerc metodic fizică online septembrie 2020 

9 cerc metodic fizică online octombrie 2020 

10 cerc metodic fizică online 2.11.2020 

11 cerc metodic matematică online 03.12.2020 

 

Denumirea activității Profesori participanți Lucrări prezentate Raport  
iTeach - platformă de resurse 

educaţionale 
37 

Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice 

833/25.02.2021 

eTwinning-comunitatea şcolilor din 
Europa 

29 Promovarea imaginii şcolii 1242/21.04.2021 

Cercului pedagogic al profesorilor 
de matematică din zona Timișoara – 

liceu – filiera tehnologică și 
vocațională, 25.03.2021 

Profesorii de matematică 
ce predau la liceele din 

jud. Timiș, profil tehnologic 

Metode și tehnici utilizate în 
vederea pregătirii eficiente a 
elevilor pentru examenul de 

bacalaureat 
 

Cercul pedagogic Webminar-ul 
profesorilor de matematică din 

03.12.2020 

Profesorii de matematică 
ce predau la liceele din 

jud. Timiș 
Exemple de bună practică 

 

 

5. Participarea la acțiuni de voluntariat 

SEMESTRUL  I 

Nr. 
Crt. 

Activitate desfăşurată Locul desfăşurării Data 
Nr. Înregistrare 
aprobare activitate 

1 
Competiția Ciclistă – Turul României 
2020 

Timișoara 
8 – 13 septembrie 
2020  

2 
“Consum responsabil. Stop risipei 
alimentare!”.  

Decembrie 2020 
 

3 
Săptămână de voluntariat cu tema 
“Consum responsabil. Stop risipei 
alimentare!” 

Online CTEU 5-11.12.2020 
 

4 
Ziua internațională a voluntarilor 
Tema“Consum responsabil. Stop risipei 
alimentare!” 

Google Classroom Consilier 
și orientare – 10B 

05.12.2020-
11.12.2020  

5 
Ziua internațională a voluntarilor 
Tema“Consum responsabil. Stop risipei 
alimentare!” 

Google Classroom Consilier 
și orientare – 9 A 

05.12.2020-
11.12.2020  

6 Ora de net/ Organizaţia Salvaţi copii https://voluntapp.ro/ Sem I Ctr. 8337/07.12.2020 

7 Promovarea consumului responsabil Cries – LA PAS 
Octombrie – 
Noiembrie 2020 

03.12.2020 

8 
Timișoara-  ultura  ultural europeană – 
2023 

online decembrie 2020 
 

9 
Ziua Internațională a voluntariatului 
Tema: ”Consum responsabil. Stop 
risipei alimentare 

classroom Consiliere 12E decemnrie 2020 10.12.2020 

10 Ora de net/ Organizaţia Salvaţi copii https://voluntapp.ro/ Sem I 
 

https://voluntapp.ro/
https://voluntapp.ro/


11 Promovarea consumului responsabil Cries – LA PAS 
Octombrie – 
Noiembrie 2020 

03.12.2020 

12 
LTTA – Strategic Partnership for Soft 
Skills Building through Gamification - 

online 21-25 sept.2020 
 

13 Promovarea consumului responsabil Cries – LA PAS 
Octombrie – 
Noiembrie 2020 

03.12.2020 

14 
Consum responsabil. Stop risipei 
alimentare 

classroom 12 B decembrie 2020 
 

 
 
SEMESTRUL II 
 

Denumirea activității de voluntariat Nr. adeverință/certificat 

Salvati copiii 380/26.03.2021 

Voluntar la Turul Romaniei la ciclism diplomă voluntariat 

Voluntar pentru fapte bune certificat voluntar 

Hour of Code  1_73a0e604b58ft 

Programul Internațional Learning about Forests-LeAF Nr.21TM/15.06.2021 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARILOR  
TEMA “CONSUM RESPONSABIL.STOP RISIPEI ALIMENTARE” 

05.12.2020-11.12.2020 

Activitate de voluntariat desfasurata in cadrul concursului  judetean  Imagini 
rurale  si urbane  in contextul actual 

nr. 231/15/24.03.2021. 

Activitate de voluntariat desfasurata in cadrul concursului  judetean  Imagini 
rurale  si urbane  in contextul actual 

nr 231/15/24.03.2021. 

Asociatia Europa de Studii Politice si Educatie Civica din Timisoara 5/30.03.2021 

Activitati de voluntariat online in cadrul asociatiei Timisoara 2021-capitala 
cultural europeana 

AV 009/22.02.2021 

Activitate de voluntariat desfasurata in cadrul concursului  judetean  Imagini 
rurale  si urbane  in contextul actual 

nr. 231/15/24.03.2021. 

ZIUA VOLUNTARIATULUI : ”Consum responsabil. STOP risipei 
alimentare”   

2367/09-02-2021 

LA PAS Certificat 03.12.2020 

O sansa pentru fiecare Certificat 628/21.05.2021 

Ajuta un copil sa mearga la scoala Certificat 609/10.10.2020 

Imagini rurale si urbane in ccontextull actual 
Diploma 
231/15/24.03.2021 

Voluntar la Turul Romaniei la ciclism diploma de voluntariat 

Voluntar la Crosul Europei in cadrul asociatiei Timisoara, capitala cultural 
europeana 

contract de voluntariat 

LA PAS Certificat 03.12.2021 

STRATAGAME Contract 13/18.09.2020 

 

6. Realizarea bibliotecii virtuale 

Nr. Crt. Titlu 
Tip 

(lectie/test/fişă 
etc) 

Clasă Adresă postare 

1)  Diversitatea lumii vii   https://educatiebiologie.wordpress.com/ 

2)  
Recapitulare organe de 

simt 
  

https://wordwall.net/ro/resource/8237183/organe-
de-simt 



3)  Test de evaluare-digestia   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw7iLL-

2sWWDvsNxMQDHW7AKAXlnEthZE0veCOwzWj9B8e
zA/viewform?authuser=0 

4)  

Contribuția Bisericii 
Ortodoxe Române la 
apariția și dezvoltarea 

învățământului românesc 
- Andrei Șaguna 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII https://learningapps.org/view19955928 

5)  
Religii orientale - 
Confucianismul 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII https://learningapps.org/watch?v=psgn4haq521 

6)  
Religii monoteiste - 

Islamul 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII https://learningapps.org/watch?v=p1329tkxa21 

7)  

Stiluri arhitecturale 
reprezentative: Stilul 

basilical și stilul bizantin 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII https://learningapps.org/view18389892 

8)  

Oameni de cultură 
români - promotori ai 

credinței creștine; 
Nichifor Crainic, Vasile 

Voiculescu 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII https://learningapps.org/view17931431 

9)  
lecții virtuale 
Simulatoare 

ADMA 

 
 

 
https://lectii-virtuale.ro/ 

https://phet.colorado.edu http://amrita.olabs.edu.in 

10)  Lectii in Geogebra online Aplicatii practice 
IX, X, 

XI 
https://www.geogebra.org/u/adrianabinzar 

11)  Socrative Test 
IX, X, 
XI, XII 

https://b.socrative.com/teacher/#launch 

12)  Aplicaţii LearningApps Fise de lucru 
IX, X, 
XI, XII 

https://learningapps.org/myapps.php 

13)     
https://www.youtube.com/channel/UCvL4F02bPa5Wew

bSPkt_k2A 
/,Google 

14)     https://wordwall.net 

15)     https://www.mindmeister.com 

16)     
https://www.geogebra.org/m/svgjhm6x 

 

17)     https://b.socrative.com/login/teacher/ 

18)     
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3

502006 

19)     

https://www.geogebra.org/classic?lang=ro 
https://www.didactic.ro/pagina-mea 

http://frumuseteamatematicii.blogspot.com/ 
https://classroom.google.com/ 

20)  Unități fundamentale 
ACTIVITATE 

DE ÎNVĂȚARE- 
QUIZLET 

IX-X https://quizlet.com/_8k4loh?x=1jqt&i=2yx38m  

21)  Procesul de măsurare 
ACTIVITATE 

DE ÎNVĂȚARE- 
QUIZLET/test 

IX-X https://quizlet.com/_9fgwl1?x=1jqt&i=2yx38m  

22)  
Inducția 

electromagnetică 
ACTIVITATE 

DE ÎNVĂȚARE 
10D https://quizlet.com/_919f4d?x=1jqt&i=2yx38m 

https://learningapps.org/view19955928
https://learningapps.org/watch?v=psgn4haq521
https://learningapps.org/watch?v=p1329tkxa21
https://learningapps.org/view18389892
https://learningapps.org/view17931431
https://phet.colorado.edu/
https://www.geogebra.org/u/adrianabinzar
https://b.socrative.com/teacher/#launch
https://learningapps.org/myapps.php
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://quizlet.com/_8k4loh?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizlet.com/_9fgwl1?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizlet.com/_919f4d?x=1jqt&i=2yx38m


23)  
Componente pasive de 

circuit 

ACTIVITATE 
DE 

ÎNVĂȚARE/test 
IX-X https://quizlet.com/_8zc4vx?x=1jqt&i=2yx38m  

24)  
Mărimi electrice din 
circuite de curent 

continuu 

ACTIVITATE 
DE ÎNVĂȚARE 

IX-X https://quizlet.com/_8ufrd0?x=1jqt&i=2yx38m  

25)  
Mărimi derivate- unități 
de măsură derivate / cu 

denumiri speciale 

ACTIVITATE 
DE ÎNVĂȚARE 

IX-X https://quizlet.com/_8k4n8e?x=1jqt&i=2yx38m 

26)  

Mărimi derivate-unități de 
măsură derivate / 

exprimate prin unități 
fundamentale 

ACTIVITATE 
DE ÎNVĂȚARE 

IX-X https://quizlet.com/_8k4mwd?x=1jqt&i=2yx38m 

27)  Legea lui Ohm test IX-X 
https://quizizz.com/admin/quiz/5fbf41d36bade9001b4e7fd

7 

28)  Circuite RLC test X 
https://quizizz.com/admin/quiz/601f97a8f76c23001ba0e1f

3 

29)  
Recapitulare _legea lui 

OHM_TEOREMELE LUI 
KIRCHHOFF 

test IX-X 
https://quizizz.com/admin/quiz/60244199110df1001b3e41

ec 

30)  Procesul de măsurare_1 Lecție+test IX-X 
https://quizizz.com/admin/quiz/6028fc2613a662001e48c5

b4 

31)  Procesul de măsurare_2 Lectie+test IX-X 
https://quizizz.com/admin/quiz/6029533721d3af001b5eb3

14 

32)  Metode de măsurare quiz IX-X 
https://quizizz.com/admin/quiz/602949a5d7b947001bd0fa

15 

33)  Mărimi fizice 
Activități de 

învățare-
evaluare 

IX-X https://wordwall.net/resource/3599966 

34)  Butoane 
Activități de 

învățare-
evaluare 

XI https://wordwall.net/resource/3601602 

35)  
Test_teoremele lui 

KIRCHHOFF_legea lui 
OHM 

test IX-X https://wordwall.net/resource/9546903 

36)  
Spânzurătoare_elemente 

măsurare 

Activități de 
învățare-
evaluare 

IX-X https://wordwall.net/resource/11005794 

37)  
Căutare de 

cuvinte_procesul de 
măsurare 

Activități de 
învățare 

IX-X https://wordwall.net/resource/11005075 

38)  
Problema-gruparea 

rezistoarelor 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=p5d6dgrn520 

39)  Multimetrul analogic 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=pugdnws6t20 

40)  Simboluri 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=pjvgxahvk20 

41)  Metode de măsurare 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=pbbtcxj1t20 

42)  Multimetre digitale 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=pna8zomp320 

43)  
Mărimi fizice 

fundamentale-derivate 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=pstoz69sj20 

https://quizlet.com/_8zc4vx?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizlet.com/_8ufrd0?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizlet.com/_8k4n8e?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizlet.com/_8k4mwd?x=1jqt&i=2yx38m
https://quizizz.com/admin/quiz/5fbf41d36bade9001b4e7fd7
https://quizizz.com/admin/quiz/5fbf41d36bade9001b4e7fd7
https://quizizz.com/admin/quiz/601f97a8f76c23001ba0e1f3
https://quizizz.com/admin/quiz/601f97a8f76c23001ba0e1f3
https://quizizz.com/admin/quiz/60244199110df1001b3e41ec
https://quizizz.com/admin/quiz/60244199110df1001b3e41ec
https://quizizz.com/admin/quiz/6028fc2613a662001e48c5b4
https://quizizz.com/admin/quiz/6028fc2613a662001e48c5b4
https://quizizz.com/admin/quiz/6029533721d3af001b5eb314
https://quizizz.com/admin/quiz/6029533721d3af001b5eb314
https://quizizz.com/admin/quiz/602949a5d7b947001bd0fa15
https://quizizz.com/admin/quiz/602949a5d7b947001bd0fa15
https://wordwall.net/resource/3599966
https://wordwall.net/resource/3601602
https://wordwall.net/resource/9546903
https://wordwall.net/resource/11005794
https://wordwall.net/resource/11005075
https://learningapps.org/watch?v=p5d6dgrn520
https://learningapps.org/watch?v=pugdnws6t20
https://learningapps.org/watch?v=pjvgxahvk20
https://learningapps.org/watch?v=pbbtcxj1t20
https://learningapps.org/watch?v=pna8zomp320
https://learningapps.org/watch?v=pstoz69sj20


44)  Erori de măsurare 
Activități de 

învățare 
IX-X https://learningapps.org/watch?v=p37qh6ndc20 

45)  
Portofoliul profesorului 

de matematica 
Lectii, fise de 
lucru, teste 

IX,X, 
XI,XII 

google classroom 

46)  
Joc Fenomene 
meteorologice 

Activități de 
învățare 

IX https://learningapps.org/display?v=psz4kxey320  

47)  Chestionar câmpii quiz XI https://forms.gle/t2kUog6Fb8PVW7eB8  

48)  
Protectia,conservarea si 

ocrotirea mediului 
ppt XI classroom Catedra de Geografie 

49)  Quizlet 
Fișă de 

lucru/teste/Fișă 
de documentare 

IX, X, 
XI, XII 

https://quizlet.com/quizlette5943791/recent 

50)  Aplicaţii LearningApps 
Test/Fisă de 

lucru 
IX https://learningapps.org 

51)  Socrative 
Test/Fişă de 

lucru 
XI www.b.socrative.com 

52)  Quizlet Portofoliu X https://quizlet.com/ 

53)  Kahoot Test XI Kahoot.it 

54)  
Test- Congresul de la 

Viena- 
Test  https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/39486105 

55)  
Test - Grecia 

antica- 
test  

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/43347183 
 

56)  
Test - regimuri 

totalitare - 
test  

https://create.kahoot.it/details/128536de-6d43-4f65-
a8de-c2641bbb20ed 

57)  
Revolutiile epocii 

moderne- 

Activități de 
învățare/ 
evaluare 

IX-XII 
https://www.studystack.com/fl ashcard-3278593 

 

58)  Statul si politica - 
Activități de 

învățare/ 
evaluare 

IX-XII 
https://quizlet.com/390803547/statul-si-politica-flash-card 

 

59)  
Civilizații asiatice și 

africane 
test X 

https://create.kahoot.it/details/civilizatii-asiatice-si-
africane/ab1465a3-43e9-4fb2-b469-8a790adcf9ca 

60)  
Popoare și spații în 

Orientul antic 
test IX 

https://create.kahoot.it/details/popoare-si-spatii-in-orientul-
antic/960a82c7-a89c-430a-aad6-39ca1c79a043 

61)  Europa contemporana Test XI https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/52092961 

62)  Orientul antic Test IX https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/52089642 

63)  Puzzle puzzle IX-XII 
https://im-a-

puzzle.com/#/page?clientId=6186d0956140bcec65a65be
bfa8cda44&index=3&user=349221 

64)  
România de la statul 

totalitar la statul de drept 
test XI 

https://quizlet.com/389053436/romania-de-la-statul-
totalitar-la-statul-de-drept-flash-cards/ 

65)  Statul și politica Test XI 
https://quizlet.com/390803547/statul-si-politica-flash-

cards/ 

66)  
Relații internaționale în 

perioada postbelică 
test/fișe de lucru XI https://www.studystack.com/picmatch-3225829 

67)  
Revoluțiile epocii 

moderne 
test/fișe de lucru X https://www.studystack.com/flashcard-3278593 

68)  
Moștenirea culturala a 

antichității 
test IX 

https://docs.google.com/forms/d/1wb2uGV45QXwb2hPLS
e-Ney24Pe4Ez2SgWjkshO1VkjM/edit 

69)  
Revoluția de la 1848 în 

Europa 
test X 

https://docs.google.com/forms/d/1VR9r8_NCKN9x9KSQD
atZsKT9BQHnvcJsnwmfn8cNZJM/edit 

70)  Principalele unități de Teste inițiale/ IX https://www.didactic.ro/pagina-mea/adrih/materiale 

https://learningapps.org/watch?v=p37qh6ndc20
https://learningapps.org/display?v=psz4kxey320
https://forms.gle/t2kUog6Fb8PVW7eB8
https://quizlet.com/quizlette5943791/recent
https://learningapps.org/
http://www.b.socrative.com/
https://quizlet.com/
http://kahoot.it/
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/39486105
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/43347183
https://create.kahoot.it/details/128536de-6d43-4f65-a8de-c2641bbb20ed
https://create.kahoot.it/details/128536de-6d43-4f65-a8de-c2641bbb20ed
https://www.studystack.com/fl%20ashcard-3278593
https://quizlet.com/390803547/statul-si-politica-flash-card
https://create.kahoot.it/details/civilizatii-asiatice-si-africane/ab1465a3-43e9-4fb2-b469-8a790adcf9ca
https://create.kahoot.it/details/civilizatii-asiatice-si-africane/ab1465a3-43e9-4fb2-b469-8a790adcf9ca
https://create.kahoot.it/details/popoare-si-spatii-in-orientul-antic/960a82c7-a89c-430a-aad6-39ca1c79a043
https://create.kahoot.it/details/popoare-si-spatii-in-orientul-antic/960a82c7-a89c-430a-aad6-39ca1c79a043
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/52092961
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/52089642
https://im-a-puzzle.com/#/page?clientId=6186d0956140bcec65a65bebfa8cda44&index=3&user=349221
https://im-a-puzzle.com/#/page?clientId=6186d0956140bcec65a65bebfa8cda44&index=3&user=349221
https://im-a-puzzle.com/#/page?clientId=6186d0956140bcec65a65bebfa8cda44&index=3&user=349221
https://quizlet.com/389053436/romania-de-la-statul-totalitar-la-statul-de-drept-flash-cards/
https://quizlet.com/389053436/romania-de-la-statul-totalitar-la-statul-de-drept-flash-cards/
https://quizlet.com/390803547/statul-si-politica-flash-cards/
https://quizlet.com/390803547/statul-si-politica-flash-cards/
https://www.studystack.com/picmatch-3225829
https://www.studystack.com/flashcard-3278593
https://docs.google.com/forms/d/1wb2uGV45QXwb2hPLSe-Ney24Pe4Ez2SgWjkshO1VkjM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wb2uGV45QXwb2hPLSe-Ney24Pe4Ez2SgWjkshO1VkjM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VR9r8_NCKN9x9KSQDatZsKT9BQHnvcJsnwmfn8cNZJM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VR9r8_NCKN9x9KSQDatZsKT9BQHnvcJsnwmfn8cNZJM/edit
https://www.didactic.ro/pagina-mea/adrih/materiale


învățare planificări/fișe 
experimentale/ 

variante 
bacalaureat 

71)  
Toate unitățile de 

învățare 
Lecții/ Fișe de 
lucru/ Teste 

IX-XII https://classroom.google.com/h  

72)  
Principalele unități de 

învățare 
Teste sumative/ 

semestriale 
IX-XII https://b.socrative.com/login/teacher/ 

73)  
Consiliere și orientare 

școlară 
interogări IX-XII https://kahoot.com/what-is-kahoot/ 

74)  
Rezistor-bobină-

condensator 
  

https://wordwall.net/ro/resource/11635568/rezistor-
bobin%c4%83-condensator 

75)  Mărimi fizice   
https://wordwall.net/ro/resource/4154353/m%c4%83rim

mi-fizice 

76)     

https://www.physicsclassroom.com/The-Laboratory 
https://phet.colorado.edu/ 

http://dev.physicslab.org/Labs.aspx 
https://sprefizica.wordpress.com/siteuri-utile/fizica-

distractiva/ 
http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm#phys

ics 
https://www.physicscentral.com/ 

 

77)  
Graficul funcției de 

gradul al doilea 
  

https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-
quadratics/latest/graphing-quadratics_en.html 

 

78)  Cercul trigonometric   
https://phet.colorado.edu/en/simulations/trig-tour 

 

79)  Logaritmi   
https://wordwall.net/ro/resource/5781337/logaritmi-test-de-

autoevaluare 
 

80)  
Funcții injective, bijective, 

surjective 
  

https://wordwall.net/ro/resource/2622814/func%C8%9Bii-
injective-surjective-bijective 

 

81)  Vectori Fise de lucru IX https://www.geogebra.org/u/matei_smara 

82)  
Curs video Autocad, 
Autocad LT, simulari 
video asamblari, etc. 

Activități de 
învățare 

IX-XII 

https://www.youtube.com/watch?v=_nqHXDJ7K_E&list=P
LxuQRj7Cs2N2N_lE8YL_KnG6p0RDLgYty  playlist-uri cu 

resurse educationale gratuite 
https://www.youtube.com/watch?v=-

v6G20x3E2c&list=PLxuQRj7Cs2N2dpNsMY-
wh4UpjWxkJxv4x 

https://www.youtube.com/watch?v=WEY7dbQkfPM&list=P
LxuQRj7Cs2N1lJ8RMdmqE1KkBJmQIfxvY 

 

 
 
 

7. Publicații (denumire articol/locul și data publicării/autor sau coautor, cu ISSN 
sau ISBN/ articole în presă/emisiuni TV) 

 

Denumire articol/publicație Loc/data publicare ISSN/ISBN 

Traditii si obiceiuri de toamna la romani 
EDICT- Revista educației/ ISSN: 1582-909X 

https://classroom.google.com/h
https://b.socrative.com/login/teacher/
https://kahoot.com/what-is-kahoot/
https://www.physicsclassroom.com/The-Laboratory
https://phet.colorado.edu/
http://dev.physicslab.org/Labs.aspx
https://sprefizica.wordpress.com/siteuri-utile/fizica-distractiva/
https://sprefizica.wordpress.com/siteuri-utile/fizica-distractiva/
http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm#physics
http://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm#physics
https://www.physicscentral.com/
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-quadratics/latest/graphing-quadratics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-quadratics/latest/graphing-quadratics_en.html
https://phet.colorado.edu/en/simulations/trig-tour
https://wordwall.net/ro/resource/5781337/logaritmi-test-de-autoevaluare
https://wordwall.net/ro/resource/5781337/logaritmi-test-de-autoevaluare
https://wordwall.net/ro/resource/2622814/func%C8%9Bii-injective-surjective-bijective
https://wordwall.net/ro/resource/2622814/func%C8%9Bii-injective-surjective-bijective
https://www.geogebra.org/u/matei_smara
https://www.youtube.com/watch?v=_nqHXDJ7K_E&list=PLxuQRj7Cs2N2N_lE8YL_KnG6p0RDLgYty
https://www.youtube.com/watch?v=_nqHXDJ7K_E&list=PLxuQRj7Cs2N2N_lE8YL_KnG6p0RDLgYty
https://www.youtube.com/watch?v=-v6G20x3E2c&list=PLxuQRj7Cs2N2dpNsMY-wh4UpjWxkJxv4x
https://www.youtube.com/watch?v=-v6G20x3E2c&list=PLxuQRj7Cs2N2dpNsMY-wh4UpjWxkJxv4x
https://www.youtube.com/watch?v=-v6G20x3E2c&list=PLxuQRj7Cs2N2dpNsMY-wh4UpjWxkJxv4x
https://www.youtube.com/watch?v=WEY7dbQkfPM&list=PLxuQRj7Cs2N1lJ8RMdmqE1KkBJmQIfxvY
https://www.youtube.com/watch?v=WEY7dbQkfPM&list=PLxuQRj7Cs2N1lJ8RMdmqE1KkBJmQIfxvY


21 februarie 2021 

Promovarea imaginii şcolii Esenţial Media Press 
ISSN „Esenţial în 

Educaţie” 

Guyana Franceza Revista scolara  Ecologica nr 19-20 
ISSN-2247-1154 

ISSN-L-2247-1154 

Rolul strategiilor didactice  interactive in 
procesul didactic 

Simpozion international  Educatia  nutritionala  si 
provocarile  lumii contemporane 

ISSN-2344-5890 
ISSN-L-2344-5890 

Tipuri de competente educationale si 
exemple de tehnologii educationale 

moderne 
Simpozion Euroregional Perspective in educatie ISSN- 

Traditii si obiceiuri de toamna la romani 
Concurs intenational Jurnal de toamna ,editura 

Pim 
978-606-13-6058-1 

Rolul strategiilor didactice active in 
procesul didactic 

Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională 
şi provocările lumii contemporane” 

 

Beneficii și contraindicații în consumul 
de pâine 

Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională 
şi provocările lumii contemporane” 

 

Promovarea imaginii şcolii Simpozion naţional/27.01.2021 
ISSN2485-0511 

ISSN-L2067-2675 

Promovarea imaginii şcolii Esenţial Media Press 
ISSN „Esenţial în 

Educaţie” 

Rolul Educaţiei Nutriţionale în Context 
Contemporan 

Simpozionul Internaţional „Educaţia nutriţională 
şi provocările lumii contemporane” 

 

Simeon Mangiuca si Oravita 
revista Coloana infinitului, editie speciala 

dedicata academicienilor banateni, anul XXIII, 
nr. 113 din 2020 

ISSN - 1453-8695 

Creativitate și inventivitate la ora de 
istorie: utilizarea platformelor Kahoot, 

Quizlet si Socrative 

Simpozionul judetean Clasic si modern - Metode 
si procedee pentru cresterea calității educației în 

scoala romanească 
ISSN-2668-9464 

Metode si tehnici de evaluare in 
invatamantul online 

Esential Proiec Educational/8855/27.10.2020 ISBN 

Vacanta in timp de pandemie Simpozion Pretuieste Viata 
ISSN 2668-1242 

ISSN -L 2668-1242 

1) Importanta promovarii imaginii școlii 

în comunitate 

2) Evaluarea in mod online 

3) Comunicarea didactica de la 

competenta la experiente si perspective 

4) Craciunul văzut prin ochi de copil 

Revista format electronic „Esential in educatie” 

 

In carte format electronic Ed. D’Art - Esential 

Volum 

In revista nr.8/2021 

ISSN 

 

ISBN 

 

ISBN 

 

 

ISSN 

Antreprenoriatul şi educatia Simpozionul 
ISSN 2734-7222 / ISSN – 

L 2734-7222 

Jurnal de toamnă Concurs international/11.2020 ISBN 978-606-13-6057-4 

Rebus Didactic.ro  

Obiceiuri si traditii ale germanilor din 
Banat 

Simpozion international 
Scoala- Spatiul european intercultural 

 

 
 
 
 



 
8. Coordonare activitate didactică/metodică 

 

Coordonator practică pedagogică (DA/NU) 
 

Formator (DA/NU) 
 

Membru consiliu consultativ(DA/Nu) 
 

6 5 2 

 
 
 

9. Manuale/auxiliare utilizare la clasă 

 

Nr.crt. Nume manual / auxiliar Editura 
Clasa la care s-a 

utilizat 
Autor 

1 
BAZELE ELECTRONICII 

ANALOGICE 
CDPress 

10-electronica 
automatizari 

Liliana Gheata 

2 
COMPONENTE SI CIRCUITE 

ELECTRONICE 
EDP 

10-electronica 
automatizari 

Monica Vaida 

3 

CIRCUITE CU COMPONENTE 
ELECTRONICE/ MATERIAL DE 

PREDARE/MATERIAL DE 
INVATARE/INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

tvet.ro/ 
Invatamantul tehnic 

in domeniul TIC 

10-electronica 
automatizari 

Pitic Aurelia, Darolti Mariana 
 

4. ELECTRONICA ANALOGICA Auxiliar online 
11-electronica 
automatizari 

Constantin Rusu 

5 
COMPONENTE SI CIRCUITE 

ELECTRONICE 

tvet.ro/ 
Invatamantul tehnic 

in domeniul TIC 

11-electronica 
automatizari 

Lie Mirela 

6 SISTEME DE AUTOMATIZARE CD PRESS 

Clasa a XI-a D, 
Domeniul Electric, 

Calificarea 
profesională 
Tehnician în 

instalații electrice 

Tipa Marius-George 

7 
SISTEME DE REGLARE 

AUTOMATĂ 
CD PRESS 

Clasa a XII-a D, 
Domeniul 

Electronică, 
automatizări, 
Calificarea 

profesională: 
Tehnician in 
automatizari 

Tipa Marius-George 

8. TEHNOLOGIE ELECTRONICĂ CD PRESS 

Clasa a IX-a F,G, 
Domeniul 

Electronică, 
automatizări 

Tipa Marius-George 

9. COMERȚ CD PRESS 
Clasa a IX-a A 
Tehnician în 

activități economice 
Tănțica Petre 

10. BAZELE CONTABILITĂȚII 
Editura didactică și 

pedagogică 

Clasa a IX-a A 
Tehnician în 

activități economice 

Budacia Lucian Constantin 
Gabriel 

11. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII 
Editura 

AkademosArt 

Clasa a IX-a A 
Tehnician în 

activități economice 
Valentina Capotă 

12. CONTABILITATEA UNITĂȚII Editura Clasa a X-a A Cătălin Hănțulie 



ECONOMICE AkademosArt Tehnician în 
activități economice 

Oana Drăgan 
Mihaele Andrescu 

13. 
DOCUMENTE FINANCIAR-
CONTABILE ACTUALIZATE 

Editura Intercredo 

Clasele a IX-a A,  a 
X-a A,a XI-a A 
Tehnician în 

activități economice 

Intelcredo SA Deva 

14. 
CONTABILITATEA 

EVENIMENTELOR ȘI 
TRANZACȚIILOR 

Editura Oscar Print 
Clasa a XI-a A 
Tehnician în 

activități economice 
Maria Popan 

15. COMERȚ CD PRESS 
Clasa a X-a A 
Tehnician în 

activități economice 
Tănțica Petre 

16. 
MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN 

CURENT CONTINUU 
CD Press 

Clasa a IX-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Florin Mareș, Dragoș Ionel 
Cosma 

17. 
MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN 

CURENT ALTERNATIV 
CD Press 

Clasa a X-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Florin Mareș, Dragoș Ionel 
Cosma 

18. 
MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN 

CURENT ALTERNATIV 
CD Press 

Clasa a X-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Florin Mareș, Dragoș Ionel 
Cosma 

19 NEGOCIEREA IN AFACERI CD Press 

Clasa a XII a 
Tehnician în 

activitați 
economice 

Mihaela Stefănescu 
Mariana Georgeta Ciobanu 

Valeria Capotă 

20 CONTRACTE ECONOMICE Akademos Art 

Clasa a XI a 
Tehnician in  

activitati 
economice 

Valentina Capotă 
Maria-Monica Capotă 
Aurica Anghel Păun 

Andy Pusca 
Florentina Pusca 

21 
ETICĂ SI COMUNICARE 

PROFESIONALA 
CD Press 

Clasa a X a 
Economic, 

Comert, 
Turism si 

alimentatie 

Viorica Bella Dorin 

22. 
PROTECTIA 

CONSUMATORULUI 
CD Press 

Clasa a X-a 
Economic 

Comert 

Viorica Bella Dorin 
Iuliana Bechet 

23 
COMPONENTELE 

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 
CD PRESS 

Clasa a IX-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Dragos Ionel Cosma 
Irina Aura Manolache 

24 
TEHNOLOGII GENERALE IN 

ELECTROTEHNICA 
CD PRESS 

Clasa a IX-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Florin Mares 
Mirela Onisor 

Silviu Petru Roiti 
Ibolya Konsztandi 



25 
PLANIFICAREA  SI 

ORGANIZAREA PRODUCTIEI 
CD PRESS 

Clasa XII-a 
Tehnician în 

instalații electrice / 
Electrician 

exploatare joasă 
tensiune 

Florina Stan 

26 CLICK-ON 
 

EDITURA 
Express Publishing 

IX 
Virginia Evans, 
Neil O'Sullivan, 

27 
UPSTREAM UPPER-

INTERMEDIATE 
EDITURA 
UNISCAN 

X - XI 
virginia Evans, 
Jenny Dooley 

28 UPSTREAM ADVANCED 
EDITURA 
UNISCAN 

XII 
Virginia Evans, Jenny 

Dooley 

29 CAIET DE LUCRU 
Editura Group 
Editorial Art 

XII Adrian Costache 

30 ESEUL- VARIANTA RAPIDA 
Editura Group 
Editorial Art 

XII Adrian Cosrache 

31 LIMBA FRANCEZA L2 Editura Corint IX - XII 

Doina Groza, Gina Belabed, 
Claudia Dobre, Diana 

Ionescu 
 

32 
ALTER EGO + 1 A1 CAHIER D 

ACTIVITES 
 

LIB HACHETTE IX-X Berthet, Annie 

33 GEOGRAFIE FIZICA GENERALA Corint 

clasa 9-
Frumusescu 

Rusalina 
Frumusescu 

Ciprian 
Șonea Ana 

 

Octavian  Mandrut 

34 GEOGRAFIE UMANA Corint 

10 -Frumusescu 
Rusalina 

Frumusescu 
Ciprian 

Sonea Ana 

O. Mandrut 

35 
PROBLEME FUNDAMENTALE 
ALE LUMII CONTEMPORANE 

Corint 

11-Frumusescu 
Rusalina 

Frumusescu 
Ciprian 

Șonea Ana 

O. Mandrut 

36 
EUROPA-ROMANIA UNIUNEA 

EUROPEANA-PROBLEME 
FUNDAMENTALE 

Corint 

12-Frumusescu 
Rusalina 

Frumusescu 
Ciprian 

Șonea Ana 

O. Mandrut 

37 ISTORIE Corint, 2004 clasa a IX-a Zoe Petre 

38 ISTORIE Corint, 2004 clasa a IX-a Alexandru Barnea 

39 ISTORIE 
editura Didactică și 
Pedagogică, 2005 

clasa a X-a Valentin Băluțoiu 

40 ISTORIE editura Corint, 2005 clasa a X-a Alexandru Barnea 

41 ISTORIE Corint, 2008 clasa a XI-a Alexandru Barnea 

42 ISTORIE 
editura Corint 

Educațional, 2006 
clasa a XI-a 

Ioana Ciuperca, Elena 
Cosma 

43 ISTORIE editura Corint, 2007 clasa a XII-a Alexandru Barnea 

44 LOGICĂ 
editura Corvin, 

2004, Deva 
IX Elena Lupșa, Victor Bratu, 

45 PSIHOLOGIE 
editura Corvin, 

2005, Deva 
X Elena Lupșa, Victor Bratu, 

https://www.bookdepository.com/publishers/LIB-HACHETTE
https://www.bookdepository.com/author/Berthet-Annie


46 ECONOMIE 

editura Humanitas 
Educational, 2010, 

București 
 

XI Dorel Ailenei, Elena Bălan, 

47 ECONOMIE APLICATĂ 

editura Humanitas 
Educational, 2012, 

București 
 

XII 
Elena Bălan, Mariana 

Iatagan, 

48 
MANUAL RELIGIE, CULTUL 

ORTODOX 
Editura Corint XI 

Adrian Lemeni, Jean 
Nedelea, Georgian Păunoiu 

49 EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 
editura Didactică și 

Pedagogică, 
București, 2005 

X 
Natalia Lazăr, Maria 

Mitrache, 

50 

Chimie IX 
Chimie X 
Chimie XI 
Chimie XII 

LVS CREPUSCUL 

Clasa a IX-a 
Clasa a X-a 
Clasa a XI-a 
Clasa a X-IIa 

 

51 

Fizica IX F2 ALL 
Fizica IX EDP 

Fizica X F2 ALL 
Fizica X EDP 

Fizica XI F2 ALL 
Fizica XI EDP 

Fizica XII F2 ALL 
Fizica XII EDP 

ALL 
EDP 

  

52 
Probleme de fizica pentru clasele 

XI-XII 
APH - 2008 XII  

53 

Fizica. Sinteze si complemente. 
Probleme rezolvate pentru clasele 
IX-XII, bacalaureat si admitere la 

facultate. 
 

Editura National XII  

54 BIOLOGIE 
EDITURA 

DIDACTICA SI 
PEDAGOGICA 

9  

55 BIOLOGIE EDITURA LICEALL 9  

56 BIOLOGIE CREPUSCUL 10  

57 
BIOLOGIE 

PTR.BACALAUREAT,CULEGERE 
DE TESTE 

BOOKLET 12  

58 
BIOLOGIE VEGETALA SI 

ANIMALA,TESTE PTR 
BACALAUREAT 

BOOKLET 12  

59 

Marius Burtea, Georgeta Burtea -
 Matematică, Manual pentru clasa a 
IX - a, Trunchi comun + curriculum 

diferențiat 

Carminis, Pitești IX  

60 

Cătălin - Petru  Nicolescu, Mădălina 
Yupari Z. Williams, Matematică 
clasa a IX, algebră, geometrie, 

trigonometrie 

ICAR, București IX  

61 

Lucian Dragomir, Adriana 
Dragomir, Ovidiu Bădescu, 

Probleme de matematică pentru 
clasa a IX - a, consolidare 

Paralela 45, Pitești IX  

62 

Marius Burtea, Georgeta Burtea - 
Matematică, Manual pentru clasa a 
X - a, Trunchi comun + curriculum 

diferențiat 

Carminis, Pitești X  

https://www.librariileonline.ro/editura/aph--i12


63 

Cătălin - Petru  Nicolescu, Mădălina 
Yupari Z. Williams, Matematică 
clasa a X, algebră, geometrie, 

trigonometrie 

ICAR, București X  

64 

Lucian Dragomir, Adriana 
Dragomir, Ovidiu Bădescu, 

Probleme de matematică pentru 
clasa a X - a, consolidare 

Paralela 45, Pitești X  

65 

Marius Burtea, Georgeta Burtea - 
Matematică, Manual pentru clasa a 

XI - a M2, Trunchi comun + 
curriculum diferențiat 

Ed. Prior & Books 
Educational, 

București 
XI  

66 

Cătălin - Petru  Nicolescu, Mădălina 
Yupari Z. Williams, Matematică 
clasa a XI, algebră superioară, 

analiză matematică 

ICAR, București XI  

67 

Lucian Dragomir, Adriana 
Dragomir, Ovidiu Bădescu, 

Probleme de matematică pentru 
clasa a XI - a, consolidare 

Paralela 45, Pitești XI  

68 

Mihai Monea, Steluța Monea, Ioan 
Șerdean, Adrian Zanoschi, 

Bacalaureat 2021, Matematică 
M_șt-nat, M_tehnologic 

Paralela 45, Pitești 
IX 
X 
XI 

 

69 Matematica Carminis 9  

70 Matematica Carminis 10  

71 Matematica Prior Books 11  

72 Matematica Carminis 12  

73 Probleme de matematica paralela 45 9  

74 Matematica Mathpress 10  

75 Probleme de matematica Mathpress 11  

76 Bacalaureat probleme Paralela 45 12  

 
 

Parteneriate 

 

Tip de parteneriat Partener Nr. înreg. parteneriat 

on-line Asociația HoltIS https://www.qie.ro/platforma/ 

on-line UNICEF România https://www.qie.ro/lifeskills/inscriere 

Programul Internațional Learning 
about Forests-LeAF 

CENTRUL CARPATO-DANUBIAN  
DE GEOECOLOGIE 

5517/2/17.XII.2020 

Acord de implementare  a 
programelor, proiectelor JAR 

JA ROMANIA 4355/30.09.2020 

Parteneriat educational 

Parteneriat cu Liceul tehnologic 
Alexa Marin Slatina pentru Concursul 

naționa CHIMIA VERDE –CHIMIA 
DURABILA 

425/12.02.2021 

Acord de parteneriat Asociatia Cultural Stiintifica Pleiadis 1029/30.10.2020 la Pleiadis 



Concurs International 4537/ 13.10.2020 la Ungureanu 

Activitate online Agentia nationala antidrog 4057161/19.11.2020 

Acord Junior Achievement Ro 4357/30.09.2020 

Contract de Parteneriat Esential Proiect Educational 10355/27.10.2020 

Contract de Parteneriat Sc. Gimnaziala Sacalaz 497/1/09.02.2021 

Aord Bilateral de Colaborare 
CRIES - Centrul de Resurse pentru 

Initiative Etice si Solidare 
23.10.2020 

Acord de Partreneriat pentru 
Educatie 

Asoc. Arta si Viata Galati 606/29.09.2020 

Acord de Parteneriat PFA Dr. Varga Maria Elena 256/27.01.2021 

Acord de Colaborare 

Comisariatul Regional pentru 
Protecția Consumatorilor Regiunea 

Vest (Timiș) și Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consumatorului 

Timiș, 

929/09.03.2021 

Parteneriat scolar 
Asociatia Cultural Stiintifica  

PLEIADIS 
nr.4537/12.10.2020. 

Parteneriat scolar Liceul Teh.”Simion Mehedinți” Galati 1191/ 17.03.2021 

Parteneriat scolar Scoala nr. 24, Galati 653/02/06/2021 

Parteneriat scolar Liceul Teh.”Simion Mehedinți” Galati 1191/17/03/2021 

parteneriat scolar 
Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, 

Botosani 
237/10/02/02/2021 

parteneriat scolar Biserica Sf. Nicolae, Agronomie  

parteneriat scolar 
Scoala gimnaziala Ion Creanga, 

Neamt 
4/16/02/2021 

acord scolar Junior Achievment 4323/29/09/2020 

 

PROIECTE 

Nr.crt. 
Proiect Nr. elevi 

participanți 
Nr. parteneri implicați 

1. 
“En parlant en français nous préparons notre 
plat préféré" 

30 ISJ Timis - 
Proiect judetean 

2. 
“Nous et la nature” 60 ISJ Timis proiect inter-

judetean 

3. 
“File de traditie multiculturala in spatiul 
romanesc” 

20 Proiect international 

4. 
Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE) 

  



5. 
PROIECT ERASMUS+, “COMPETENȚE PENTRU 
ANGAJABILITATE”, cu numărul de proiect: 2019-1-
RO01-KA116-061723 

22 3 

6. 
Programul Scoala candidat pentru scoala ambasador 
a Parlamentului European 

19 
5 profesori coordonati de prof. 
Minodora Giuchici 

7. Proiectul Etwinning Seven cities, footprint and colors 11 
parteneri internaționali: Italia, 
Turcia, Republica Moldova 

 
 
Alte realizări în activitatea didactică 

 
 Scriere și depunere aplicație CARTA VET, 2020-1-RO01-KA120-VET-095701 - aprobată 

 Scriere și depunere aplicație Erasmus +, Formare profesională, 2021-1-RO01-KA121-VET-000018951, primul 
proiect din cadrul Cartei Vet - aprobat 

 Scriere și depunere aplicație Erasmus +, Educație școlară,  2021-1-RO01-KA122-SCH-000021579- Respins-
buget insuficient 

 
 
 

B. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 
 

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea responsabililor de arii curriculare. Au 
fost analizate planurile de învățământ și programele școlare în vigoare și s-a ținut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu 
ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus 
activităţile de predare-evaluare.  

S-a constatat un anumit nivel de formalism în elaborarea documentelor de proiectare, fără ca acesta să se reflecte însă 
efectiv în activitatea cu elevii. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a 
corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice 
tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate diverse aplicații 
online și platforma CLASSROOM ( în afară de 6 săptămâni de predare față în față procesul instructiv-educativ s-a realizat online) 
 

 
În unitatea noastră școlară secvenţa de curriculum la decizie locală are o orientare preponderent practică. Stabilirea ofertei 

educaţionale se realizează prin proces de consultare-negociere cu implicarea directă a agenților economici, sub coordonarea 
Comisiei pentru curriculum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B1. LISTA CDL-urilor implementate  pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Nr. 
crt 

Clasa 
 

LITERA 
corespunzătoare 

clasei 
Titlul opționalului 

Nr. ore/săpt 
(pentru elevi) 

Nr. de săptămâni 
în care se va 

desfășura 

Nr. ore/săpt 
(pentru profesor) 

Tipul disciplinei 
(CDL) 

Data ședinței    CA în 
care  

s-a aprobat derularea 
CDL 

1 9 A, B, C 
ACTIVITATEA ÎN UNITĂŢI 

ECONOMICE 
30 3 30 CDL 21.01.2020 

2 9 D 
ACTIVITATEA ÎN UNITĂŢI  DE 

CAZARE 
30 3 30 CDL 21.01.2020 

3 9 E, F, G, H 
TEHNOLOGIA DE LIPIRE 

MANUALA A COMPONENTELOR 
ELECTRONICE 

30 3 30 CDL 21.01.2020 

4 9 P1, P2_C ACTIVITATEA COMERCIALĂ 30 5 30 CDL 21.01.2020 

5 9 P2_O ACTIVITATEA DE SERVIRE 30 5 30 CDL 21.01.2020 

6 9 P3 
APLICATII DE BAZA  IN 
DOMENIUL ELECTRIC 

30 5 30 CDL 21.01.2020 

7 10 A,B 
ACTIVITATEA ÎN UNITĂŢI 

ECONOMICE 
30 3 30 CDL 21.01.2020 



8 10 C 
ACTIVITATEA ÎN UNITĂŢI 

HOTELIERE 
30 3 30 CDL 21.01.2020 

9 10 D, E, F, G 
LUCRARI PRACTICE IN 
INSTALATII ELECTRICE 

30 9 30 CDL 21.01.2020 

10 10 P1, P2 COMERŢUL CU AMĂNUNTUL 30 9 30 CDL 21.01.2020 

11 10 P3 
RELAŢIA ÎNTRE BUCĂTĂRIE -

SERVIRE 
30 9 30 CDL 21.01.2020 

12 10 P4 
LUCRARI PRACTICE IN 
INSTALATII ELECTRICE 

30 9 30 CDL 21.01.2020 

13 10 P5_Electromecanic 
LUCRARI PRACTICE IN 
INSTALATII ELECTRICE 

30 9 30 CDL 21.01.2020 

14 10 P5_Mecanic 
COMPONENTE MASINI 

HIDRAULICE SI PNEUMATICE 
30 9 30 CDL 21.01.2020 

15 11 A, B 
DOCUMENTE FINANCIAR 

CONTABILE 
2 33 30 CDL 21.01.2020 

16 11 C 
ACTIVITATEA AGENTULUI DE 

TURISM 
2 33 30 CDL 21.01.2020 

17 11 D 
INSTALATII ELECTRICE 

PNEUMATICE 
2 32 2 CDL 21.01.2020 



18 11 E RELEE 2 32 2 CDL 21.01.2020 

19 11 F, G 
BAZELE REȚELELOR DE 

CALCULATOARE 
2 32 2 CDL 21.01.2020 

20 11 H 
ARHITECTURA SISTEMULUI DE 

CALCUL 
2 32 2 CDL 21.01.2020 

21 11 P1 
PRACTICI COMERCIALE 

MODERNE 
30 10 30 CDL 21.01.2020 

22 11 P2 
RELAŢII PROFESIONALE ÎN 

HOTEL 
30 10 30 CDL 21.01.2020 

23 11 P3 

REALIZAREA INSTALATIILOR 
ELECTRICE PENTRU 

ALIMENTAREA 
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

30 10 30 CDL 21.01.2020 

24 12 A, B IMPOZITE SI TAXE 2 27 2 CDL 21.01.2020 

25 12 C 
ACTIVITĂŢI ÎN AGENŢIA DE 

TURISM 
2 27 2 CDL 21.01.2020 

26 12 D, H MICROCONTROLERE 2 27 2 CDL 21.01.2020 



27 12 E 
TEHNICI DE REZOLVARE A 
CIRCUITELOR ELECTRICE 

2 27 2 CDL 21.01.2020 

28 12 F 
TEHNICI DE REZOLVARE A 
CIRCUITELOR ELECTRICE 

2 27 2 CDL 21.01.2020 

29 12 G 
RETELE SI TEHNICI DE 

COMUTATIE TELEFONICA 
2 27 2 CDL 21.01.2020 

30 13 S 
GESTIONAREA SERVICIILOR 

TURISTICE 
2 27 2 CDL 21.01.2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi 
planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului și implementarea evaluărilor online utilizând 
diverse platforme de evaluare, aplicațiile google, aplicații online (kahoot, Quizziz, Quizlet, Didactic.ro, etc). 

În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode tradiţionale (preponderent 
evaluări orale, evaluări scrise) cu metode alternative (proiecte, lucrări experimentale pe platforme de simuare 
online, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode de 
evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii 
elevilor. Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 oră pe săptămână. 

 
Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 
 Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri extrașcolare). 

Activitatea a fost organizată sub formă unor ore de pregătire, evaluări online şi simulări fizic în școală etc.  
 
 

 Pregătire specifică pentru evaluările naţionale (examenul de bacalaureat 2021).  
Pregătirea pentru evaluările naţionale s-a realizat atât la clasă – prin ore special planificate astfel – cât şi prin 
activităţi extracurriculare (matematică, limba și literatură română, fizică, geografie, biologie) la nivelul claselor a 
XII-a prin proiectul ROSE. 

 

 

B2. REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021 

A. STATISTICA  EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021 

1. Statistica generală 

Nr. crt. Indicator rezultat 

1.  Nr. elevi înscriși 205 

2.  Nr. elevi prezenți 190 

3.  Nr. elevi neprezentați 15 

4.  Nr. elevi promovați 93 

5.  Procent de promovabilitate 48,95% 

 

2. PROMOȚIA CURENTĂ 

Nr. crt. Clasa  Calificarea profesională Nr. elevi 

absolvenți 

Nr. elevi înscriși 

în examenul de 

bacalaureat 

Nr. elevi  

neprezentați 

Nr. elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

1.  
XII A Tehnician în activități 

economice 
21 20 0 19 95% 

2.  
XII B Tehnician în activități 

economice 
23 23 0 20 80% 

3.  
XII C Tehnician în turism 27 27 0 19 70% 

4.  
XII D Tehnician în automatizări 21 21 2 6 10% 



5.  
XII E Tehnician în instalații 

electrice 
18 18 0 5 27% 

6.  
XII F Tehnician electromecanic 7 6 0 2 28% 

7.  
XII GH 

Tehnician de 

telecomunicații 
19 19 1 4 21% 

8.  
XII I Tehnician operator 

tehnică de calcul 
12 12 0 3 25% 

9.  XIII 

seral 
Tehnician în hotelărie 14 5 2 1 20% 

TOTAL 162 151 7 79  

 

3. PROMOȚIA CURENTĂ - clase 

Statistică clasa XII-a A 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL 
ELEVI / 
procent 

cu medie 
sub 5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL / 
procent 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

20 20 0 1 5 % 1 0 19 95% 4 7 7 1 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

 E.a) - Limba și 
literatura română 

20 0 4 2 8 5 1 0 

E.c) - Matematică 
20 0 5 5 3 4 3 0 

E.d) - Geografie 
20 1 0 0 4 5 10 0 

 

Statistică clasa XII-a B 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL 
ELEVI 

cu 
medie 

sub 
5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-

9,99 
10 

23 23 0 3 13% 3 0 20 87% 6 8 6 0 0 
 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

E.a) - Limba și literatura 
română 

23 1 5 2 10 5 0 0 



E.c) - Matematică 
23 1 4 5 6 6 1 0 

E.d) - Geografie 19 0 1 1 3 7 7 0 

E.d) - Psihologie 2 0 1 0 1 0 0 0 

Ed) Logica 2 1 0 1 0 0 0 0 

 

Statistică clasa XII-a C 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu 

medie 
sub 5.00 

cu 
medie 5-

5,99 
TOTAL 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

27 27 0 8 30% 8 0 19 70% 11 6 2 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

E.a) - Limba și literatura 
română 

27 3 8 7 6 1 2 0 

E.c) - Matematică 27 7 7 7 6 0 0 0 

E.d) - Geografie 23 2 2 3 7 5 4 0 

E.d) - Psihologie 4 0 1 1 2 0 0 0 

 

Statistică clasa XII-a D 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu medie 
sub 5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL 
6-

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

21 15 6 15 71% 12 3 6 29% 3 3 0 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba 
Note elevi 

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

 E.a) - Limba și literatura 
română 

21 3 8 5 3 2 0 0 

E.c) - Matematică 
21 3 10 2 3 1 2 0 

E.d) - Biologie vegetală și 

animală 
16 8 5 0 3 0 0 0 

E.d) - Fizică TEH 5 5 0 1 0 0 0 0 

 

 

 



Statistică clasa XII-a E 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu medie 
sub 5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL 
6-

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

18 18 0 13 72% 10 3 5 28% 2 2 1 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba 
Note elevi 

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

 E.a) - Limba și literatura 
română 

18 5 7 4 1 1 0 0 

E.c) - Matematică 
18 9 2 3 3 1 0 0 

E.d) - Biologie vegetală și 

animală 
17 8 6 1 0 1 1 0 

E.d) - Fizică TEH 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Statistică clasa XII-a F 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu medie 
sub 5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL 
6-

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

6 6 0 4 67% 4 0 2 33% 1 1 0 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

 E.a) - Limba și literatura 
română 

6 1 3 0 1 1   

E.c) - Matematică 
6 2 1 0 2 1 0 0 

E.d) - Biologie vegetală și 

animală 
4 2 1 0 1 0 0 0 

E.d) - Fizică TEH 2 1 1 0 0 0 0 0 

 

Statistică clasa XII-a GH 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu medie 
sub 5.00 

cu medie  
5-5,99 

TOTAL 
6-

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

19 18 1 14 74% 11 3 4 21% 2 2 0 0 0 

 



 

 
Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

 E.a) - Limba și literatura 
română 

18 5 10 1 2 0 0 0 

E.c) - Matematică 
18 7 7 3 0 1 0 0 

E.d) - Biologie vegetală și 

animală 
18 10 3 2 2 12 0 0 

 

Statistică clasa XII-a I 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu medie 
sub 5.00 

cu 
medie 
5-5,99 

TOTAL 
6-

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

12 12 0 9 75% 8 1 3 25% 3 0 0 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

 E.a) – Limba și  iterature 
română 

12 4 7 1 0 0 0 0 

E.c) – Matematică 
12 0 9 1 1 1 0 0 

E.d) – Biologie vegetală și 

animală 
12 7 2 3 0 0 0 0 

 

Statistică clasa XIII-a seral 

N
r.

 e
le

vi
 

în
sc

ri
și

 

N
r.

 e
le

vi
 

p
re

ze
n

ți
 

N
r.

 e
le

vi
 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 Nr. elevi respinși Nr. elevi promovați 

TOTAL ELEVI 
cu 

medie 
sub 5.00 

cu 
medie 5-

5,99 
TOTAL 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

5 3 2 2 40% 2 0 1 20% 1 0 0 0 0 

 

Statistica pe discipline 

Proba Note elevi 

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

E.a) - Limba și literatura 
română 

4 2 0 0 2 0 0 0 

E.c) - Matematică 3 2 0 0 1 0 0 0 

E.d) - Geografie 3 1 0 1 0 1 0 0 



 

 

4. PROMOȚIILE ANTERIOARE 
 

 

B. STATISTICA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE  2021 

Nr. crt. Indicator Rezultat 

1.  
Nr. elevi înscriși  110 

2.  
Nr. elevi prezenți 101 

3.  
Nr. elevi neprezentați 9 

4.  
Nr. elevi promovați 22 

5.  
Procent de promovabilitate 21% 

 

1. PROMOȚIA CURENTĂ 
 

Forma de 
învățământ 

Nr 
elevi 

înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Numar de candidati 

respinși 

Nr. elevi reușiti 

Total 

Din care cu 

medii: Total 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 
6 - 6.99 7-7,99 8-10 

Zi 151 144. 
(95,36%) 

7. (4,64%) 0 (0%) 65 
(45,14%) 

52 (80%) 13 (20%) 79(54,86.%
) 

32. 
(40,51%) 

30 
(37,97%) 

7 
(21,52%) 

 

 

Nr. 

crt. 

Calificarea profesională Nr. elevi înscriși în examenul de 

bacalaureat 

Nr. elevi 

promovați 

1.  Tehnician în activități economice 4 1 

2.  Tehnician în activități de comerț 2 0 

3.  Tehnician în turism 5 3 

4.  Tehnician în automatizări 8 0 

5.  Tehnician în instalații electrice 5 1 

6.  Tehnician electrotehnist 5 2 

7.  Tehnician proiectant CAD 2 1 

8.  Tehnician electromecanic 3 0 

9.  Tehnician de telecomunicații 14 6 

10.  Tehnician operator tehnică de calcul 4 0 

11.  Tehnician electronist 2 0 

TOTAL 54 14 

PROMOVABILITATE           26% 



 

In
it

ia
la

 

p
ro

b
ei

 
Disciplina 

C
an

d
id

aț
i 

în
sc

ri
și

 

C
an

d
id

at
i 

re
u

și
ți

 Din care cu note 

N
u

m
ar

 d
e 

ca
n

d
id

at
i 

re
sp

in
și

 

N
u

m
ar

 

ca
n

d
id

at
i 

n
ep

re
ze

n
ta

ți
 

5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

E)a) 
Limba 

română 
151 

127 
(85,81.%) 

52 
(40,94%) 

25 
(19,69%) 

29 
(22,83.%) 

18 
(14,17%) 

3     
(2,36%) 

0 21. (14,19.) 
3 

(1,96.%) 

E)c) Matematică 151 
119 

(81,51%) 
47 

(39,5.%) 
26 

(21,85%) 
25 

(21,01.%) 
15. 

(12,61%) 
6     

(5,04%) 
0 

27 
(18,49.%) 

5 
(3,31.%) 

E)d) Biologie 67 
32. 

(49,23.%) 
16  

(50.%) 
5 

(15,62%) 
7 

(21,88%) 
3  

(9,38%) 
1(3,12%) 0 

33 
(50,77%) 

2. 
(2,99%) 

E)d) Fizică 9 
2     

(25.%) 
1     

(50%) 
1     

(50%) 
…. (….%) 

…. 
(….%) 

0 (0%) 0 
6        

(75%) 
1 

(11,11%) 

E)d) Geografie 67 
61 

(95,31%) 
3  

(4,92%) 
5    

(8,2%) 
14 

(22,95.%) 
18 

(29,51%) 
21 

(34,43%) 
0 

3    
(4,69.%) 

3. 
(4,48%) 

E)d) 
Logică și 

argumentare 
2 

1     
(50%) 

0 (0%) 1(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
1        

(50%) 
0  

E)d) Psihologie 6 
6   

(100%) 
2 

(33,33% 
1 

(16,67%) 
3      

(50%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0  

 

 

2. PROMOȚIlLE   ANTERIOARE 
 

Forma de 
învățământ 

Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
neprezentați 

Nr. elevi 
eliminați 

Numar de candidati respinși Nr. elevi reușiti 

Total 
Din care cu medii: 

Total 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7-7,99 8-10 

Zi 53 
45. 

(84,91%) 
8. 

(15,09.%) 
0 (0.%) 31 

(68,89%) 
18 

(58,06%) 
13 

(41,94%) 
14 

(31,11%) 
14 

(100%) 
0  0  

Seral 1 
1. 

(100%) 
0      

(0.%) 
0      

(0.%) 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0  0  

TOTAL 54 
46 

(85,2%) 
8 

(14,81%) 
0       

(0%) 
32 

(69,57%) 
19 

(59,38%) 
13 

(40,62%) 
14 

(30,43%) 
14 

(100%) 
0  0  

 

 

1. PROMOȚIA CURENTĂ – REZULTATE  AMBELE  SESIUNI 
 

Clasa Calificarea profesională 
Nr. elevi 

absolvenți 

Nr. elevi 

înscriși în 

examenul de 

bacalaureat 

Nr. elevi 

promovați 

Sesiunea 

iulie 

Nr. elevi 

promovați  

Sesiunea 

august 

Total 

promovați 

Procent 
promovabilitate  

% 

XII A Tehnician în activități 
economice 

21 21 19 0 19 90% 

XII B Tehnician în activități 
economice 

25 24 20 1 21 87% 

XII C Tehnician în turism 27 27 19 2 21 77% 

XII D Tehnician în 
automatizări 

21 21 6 5 11 52% 



XII E Tehnician în instalații 
electrice 

18 18 5 1 6 33% 

XII F Tehnician 
electromecanic 

12 6 2 0 2 16% 

XII GH Tehnician de 
telecomunicații 

32 31 4 2 6 18% 

XII I Tehnician operator 
tehnică de calcul 

24 13 3 0 3 23% 

XIII s Tehnician în hotelărie 14 5 1 0 1 7% 

TOTAL 194 166 79 11 90 54% 

 

 

 
 

 



 
 

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții 

învățământului profesional cu durata de 3 ani 

 

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Sesiunea  Nr. de elevi 

1. 
Colegiul Tehnic “Emanuil 

Ungureanu” 

iulie 50 

august 3 

TOTAL 53 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică 

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Sesiunea  Nr. de elevi 

1. 
Colegiul Tehnic “Emanuil 

Ungureanu” 

iulie 138 

august 11 

TOTAL 149 

 

 

 



 

 

 



 

 

C. Activităţile educative şi extraşcolare 

 
Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub îndrumarea 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Din evaluarea activităţilor realizate pe 
parcursul anului şcolar se consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi 
accentuarea mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului 
elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

 Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie), inclusiv cu invitaţi, 
vizite etc. 

 Activităţi de orientare şcolară şi şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi  orientare (dirigenţie) 
 

Activități extracurriculare 

SEMESTRUL I 

Nr. 
Crt. 

Activitate extracurriculară Clasa Data 
Nr. înregistrare 

aprobare 
activitate 

1 Noaptea cercetatorilor online 27.11.2020. 
 

2 
30ianuarie-Ziua internationala a nonviolentei 

in scoala 
9D ppt online 29.01.2020. 

 

3 EU SKILS WEEK2020 
ppt online sustinuta de 

dir adj Capatana 
Codruta 

12.11.2020. 
 

4 
Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si 

violentelor asupra copiilor si tinerilor 
12Ionline 05.11.2020. 

 

5 Noaptea cercetatorilor online 27.11.2020. 
 

6 EU SKILS WEEK2020 
ppt online sustinuta de 

dir adj Capatana 
Codruta 

12.11.2020. 
 

7 PREVENIREA PORNOGRAFIEI INFANTILE 10 P1 9.11.2020 
 

8 Drepturile Copilului 10 P1 20.11. 2020 
 

9 Trafic de persoane 10 P1 27.01.2021 
 

10 
CALITATEA EDUCAȚIEI – PREMIZA 

FORMĂRII PROFESIONALE 

Simpozionul 
Interbational„ Educaţia 

nutriţională şi 
provocările lumii 
contemporane” 

11.12.2020 -12.12.2020 
 

11 Serbare de Craciun 9P3 12.2020 
 

12 Reflectoarele pe cetate 11P2 23.09.2020 4749/26.09.2020 

13 Reflectoarele pe cetate 11P2 02.10.2020 4467/08.10.2020 

14 Gastronomia tradiţională 11P2 16.11.2020 5289/24.11.2020 

15 Secret Santa 11P2 16.12.2020 179/22.01.2021 

16 JAR -Educatie pentru orientare profesioana 11A 10.12 .2020 
Acord de 

implementare din 
30.09.2020 

17 JAR -Educatie pentru orientare profesioana 11A 14.12.2020 Acord de 



implementare din 
30.09.2020 

18 JAR Educatie ptr sanatate 11 A 4.11.2020 
Acord de 

implementare din 
30.09.2020 

19 
19 zile de activism împotriva violenței copiilor 

și tinerilor 
9p1 16.11.2020 

 

20 Activitate Antidrog XI C 17.11.2020 Proces Verbal 

21 Ziua Internațională împotriva fumatului XI C 19.11.2020. Proces Verbal 

22 „In Memoriam” XI C 18.12.2020 
 

23 Promovarea consumului responsabil X C, XII C Noiembrie Certificat 

24 Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare XII C Noiembrie 
 

25 Prevenirea Traficului de Persoane XII C Ianuarie 333/27.01.2021 

26 Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoala XII C Ianuarie 515/09.02.2021 

27 Europe Code Week 2020 X C, XII C Septembrie 
Diplome de 
participare 

28 
Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si 

violentelor asupra copiilor si tinerilor 
XI G 20 noiembrie 

 

29 Cea mai mare lecție din lume-Unicef XI A 23 noiembrie 
 

30 Ziua Națională a României IX-XII 1-5 decembrie 
 

31 Ziua unirii IX-XII 25-26 ianuarie 
 

32 
Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si 

violentelor asupra copiilor si tinerilor 
X B 13.11.2020 

 

33 "Comunicarea merge dincolo de cuvinte" X B 02.12.2020 
 

34 
"Mens sana in corpore sano"(Minte 

sănătoasă în corp sănătos) 
X B 27.01.2021 154/20.01.2021 

35 
30 ianuarie-Ziua internațională a nonviolenței 

în școală 
X B Ianuarie 515/09.02.2021 

36 Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare 11 B 12.11.2020 
 

37 
19 zile de activism împotriva violenței copiilor 

și tinerilor 
12 A 17.11.2020 5141/17.11.2020 

38 Ziua națională fără tutun 12 A 19.11.2020 
 

39 Promovarea consumului responsabil 11 B 26.11.2020 certificat 

40 
Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si 

violentelor asupra copiilor si tinerilor 
12B 16.11.2020 

 

41 
30 ianuarie-Ziua internațională a nonviolenței 

în școală 
12B 26.01.2021 515/09.02.2021 

42 
Să ne protejăm sănătatea_informare privind 

răspândirea Covid 19 
9 A 29.09.2020 5016/05.11.2020 

43 Vizită virtuală prin România 9 A 27.10.2020 5015/05.11.2020 

44 Protejarea mediului 9 A 01.11.2020 
 

45 Tradiții de Crăciun 9 A 15.12.2020 
 

46 Turul muzeelor lumii 9 A 20.01.2021 
 

47 Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoala 9 A 13.01.2020 
 

48 SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A profesori, elevi clasele 12.11.2020 ONLINE 



COMPETENȚELOR PROFESIONALE 2020- 
Meseriile Viitorului- Robotizarea și aptitudinile 

necesare angajatului pe piața muncii de 
mâine 

10-11-12 

49 
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A 

COMPETENȚELOR PROFESIONALE 2020-
Gala proiectelor Ungureanu 

profesori, elevi clasele 
10-11-12 

15.11.2020 ONLINE 

50 EROII INTERNETULUI 10D 27.10.2020 DIPLOMĂ 

51 ORA DE NET- A.I. FOR OCEANS 10D 
 

DIPLOMA 

52 
Code Week 2020- Noțiuni fundamentale 

despre cetățenia digitală și securitatea online 
11D 15.10.2020 DIPLOMA 

53 ,,15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale” 9E 15.01.2021 152/20.01.2021 

54 Ziua Europeană a Sportului Școlar 45 elevi 25.09.2020 diplome 

 

SEMESTRUL II 

Nr. crt. Denumirea Activității 

NR. 
ÎNREGISTRARE 

ACTIVITATE/RAP

ORT 

Tipul activității 
Nr. elevi 

participanți 

1.  
Prevenirea traficului de 
persoane 

 
Programul Appreciative 

alchemy in parenting 
24 

2.  Educatie ptr sanatate  JAR 24 

3.  
Independenta nu incepe cu 
dependenta 

 JAR 24 

4.  Educatie financiara  JAR 24 

5.  Ziua Europei  activitate extracurriculară 5 

6.  
Ziua Europeană a Sportului 
Școlar 

diplomă 
participare 

activitate extracurriculară 100 

7.  
19 zile de activism împotriva 
violenței copiilor și tinerilor 

465/27.11.2020 activitate extracurriculară 25 

8.  
Job-ul meu în bancă - analist 
financiar 

Certificat 
participare JAR 

activitate extracurriculară 15 

9.  „Misterul apei”  Vizionare documentar 12 

10.  
Activitate organizata pentu 
drepturile copiilor sub egida 
UNICEF 

 
AC TIVITATE DEDICATA 

UNUI STIL DE VIATA 
SANATOS 

24 

11.  

ACTIVITATE: PREVENIREA 
PORNOGRAFIEI INFANTILE 
Sloganul 'SPUNE NU 
ABUZULUI, 
VREAU SA FIU IN 
SIGURANTA!' 

 
Prevenirea violenței și 

abuzului împotriva 
copiilor și tinerilor 

24 

12.  
Împreună facem cunoscută 
istoria (r)omului de lângă 

 
ACTIVITATE DE 

INTEGRARE 
24 

13.  
19 zile activism împotriva 
abuzului și violenței față de 
copii și tineri 

461/27.11.2020 
  

14.  

1)-Activitate aplicativa 
„Metode si tehnici in evaluare 
in invatamantul online” 
2)-15 Ianuarie – Ziua Culturii 
Nationale 
3)- 30 ianuarie – ZIUA 
INTERNATIONALA A 
NONVIOLENTEI IN SCOALA 

20119/27.10.20
20 
 
 
 
 
152/20.01.2021 
 

online 
 
 
 
 

online 
 
 

27 
 
 
 
 

27 
 
 



 
515/09.02.2021 

online 27 

15.  
”Stop violența! Adolescență 
fără violență” 

 dezbatere 1 

16.  
30 ianuarie-ziua in 
ternationala a nonviolenței in 
școală 

515/09.02.2021
. 

activitate extrascolara 4 

17.  “Cuvinte care rănesc” 16.06.2021 
Programul de prevenire a 

bullyngului școlar 
25 

18.  
 "Comunicarea merge dincolo 
de cuvinte” 

5337/02.12.202
0 

Activitate instructiv-educativă 25 

19.  
 "Mens sana in corpore 
sano"(Minte sănătoasă în 
corp sănătos) 

154/20.010.202
1 

Educație pentru sănătate 25 

20.  
 „30 ianuarie-Ziua 
internațională a nonviolenței 
în școală”, 

515/09.02.2021 Prevenirea violenței 
 

21.  
 „Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor” 

983/16.03.2021 Drepturile consumatorilor 75 

22.  “9 Mai-Ziua Europei” 
1420/11.05.202
1 

Educație civică 
 

23.  

„Campania 19 zile de 
prevenire a abuzurilor și 
violențelor asupra copiilor și 
tinerilor”- Tema de acțiune: 
Prevenirea violenței și 
abuzului sexual asupra 
copiilor  

13.11.2020 
Prevenirea violenței și 
abuzului sexual asupra 

copiilor 
25 

24.  
30 ianuarie-ziua in 
ternationala a nonviolenței in 
școală 

515/09.02.2021
. 

activitate extrascolara 1 

25.  

 
19 zile de activism  impotriva 
abuzului  si violentei  fata de 
copii si tineri 

461/27.11.2020
. 

Campanie Internationala 2 

26.  
Cum abordezi pozitiv 
comportamentele copilului  

2201/3.03.2021 ONLINE 18 

27.  

19 zile de activism importiva 
violentei copiilor si tinerilor - 
Prevenirea discriminării pe 
baza condițiilor de sănătate 

14/11/2020 ONLINE 15 

28.  

19 zile de activism importiva 
violentei copiilor si tinerilor - 
Drogurile, prezentare 
generala 

18/11/2020 ONLINE 15 

29.  Ziua nationala fara tutun 
5243/19.11.202
0 
 

ONLINE 27 

30.  Worlds largest Lesson 22.11.2020 ONLINE 20 

31.  
„Prevenirea Traficului de 
Persoane” 

2515/27-01-
2021 
 

ONLINE 16 

32.  
19 zile activism impotriva 
violenței  

Prevenirea violenței și 
abuzului sexual asupra 

copiilor 
29 

33.  
Dezvoltarea abilităților de 
viață independentă 

3456/09.03.202
1 

Proiect”Împreună pentru 
viitor” 

16 

34.  Timișoara creativă 
 

educație antreprenorială 9 

35.   ,,EMINESCU -   Online 25 



LUCEAFĂRUL POEZIEI 
ROMÂNEŞTI” 
 

36.  
De Dragobete, iubim 
romaneste! 

925/09.03.2021 Online 23 

37.  

PREVENIREA 
CONSUMULUI DE DROGURI 
LA ADOLESCENȚI PRIN 
INTERVENȚII ACTIVE ÎN 
ȘCOALĂ 

924/09.03.2021 Online 25 

38.  9 MAI – ZIUA EUROPEI   108 

39.  9 mai-Ziua Europei  concurs 2 

40.  Reflectoarele pe cetate 
4467/26.09.202
0 

Educaţie culturală 11 

41.  Reflectoarele pe cetate 
4749/08.10.202
0 

Educaţie culturală 09 

42.  Gastronomia tradiţională 
5289/24.11.202
0 

Educaţie culturală 20 

43.  Secret Santa 179/22.01.2021 Spirit de echipă 20 

44.  Istoria r(omului) de lângă noi 415/21.02.2021 Educaţie incluzivă 24 

45.  
Dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă independentă 

568/09.03.2021 Educaţie pt sănătate 18 

46.  
Prevenirea traficului de 
persoane 

5202/31.03.202
1 

prevenirea violenței 22 

47.  
Teoriile conspiraţiei, o 
capcană pe care o putem 
evita 

631/03.06.2021 Educaţie media 18 

48.  
19 zile de activism  impotriva 
abuzului  si violentei  fata de 
copii si tineri 

461/27.11.2020 activitate extrascolara 25 

49.  
UNICEF Actiune colectiva 
impotriva schimbarilor 
climatice 

2736/22.11.202
0 

activitate extrascolara 25 

50.  Ziua Europei  activitate extrascolara 108 

51.  
HOLTIS Prevenirea traficului 
de persoane 

1070/12.02.202
1 

activitate extrascolara 27 

52.  HOLTIS Dezrobirea romilor 111/23/02/2021 activitate extrascolara 25 

53.  

 19 zie de activism împotriva 
abuzului și violenței față de 
copii și tineret 
 
Lecție online pe clasroom 
Consiliul clasei 12 E  

 

Campanie internațională 
patronată de Federația 

internațională a Comunităților 
educative 

16 

54.  

 Prevenirea Traficului de 
persoane 
 
Lecție online pe clasroom 
Consiliul clasei 12 E  

 

Eveniment organizat de 
Asociația HoltIS în cadrul 

programului 
„Appreciative Alchemy in 

Parenting”. 
 

12 

55.  

Cum ne deparasăm 
RESPONSABIL de măștile 
folosite ? 
Lecție online pe clasroom 
Consiliul clasei 12 E  

 

„Cea mai mare lecție din 
lume” („World Largest 
Lesson”), cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Internaționale 
a Drepturilor Copilului pe 20 

noiembrie, dată care 
marchează adoptarea 
Convenției cu privire la 

drepturile copilului. 
 

12 



56.  

Noaptea Cercetătorilor 2020 
 
 
 
 

 

Concurs Fotografie și desen 
cu tematică științifică 

 
Webinar transmis live de UVT 

 

1 elev la 
Fotografie 

printata color 
1 elev la 
desen 

 
 

8 elevi 
 

57.  

Festivalul Național al cărții 
pentru copii BUCURIA 
Lecturii  
Ediția a XVII-a 2021 

 
Secțiunea Desene, picturi, 
colaje inspirate de lumea 

lecturilor 
1 

58.  “Eminescu”  online 10 

59.  
vizita Facultatea 
Electrotehnica 

21.05.2021 cunoastere viitor 
 

60.  vizita PARC BOTANIC 05.07.2021 educatie civica si de mediu 
 

61.  
 Independentă nu incepe cu 
dependenta 

29.06 .2021 prevenire 
 

62.  
Evenimentul Noaptea 
cercetătorilor 2020 
27 NOV. 

 Secșiunea desen 

1 
6elevi 

participanti la 
eveniment 

63.  Culorile toamnei 843/25.02.2021 protectia mediului 27 

64.  
Multinationalitate - traditii, 
obiceiuri si incluziune sociala 

684/19.02.2021 incluziune sociala 27 

65.  
Dragobete, iubeste 
romaneste! 

844/25.02.2021 traditii 27 

66.  Bucuria lecturii 695/19.02.2021 cultural 27 

67.  Ziua Europei 
1420/11.05.202
1 

ed. civica 6 

68.  Ziua copilului 
2113/07.06.202
1 

drepturile copilului 100 (5 clase) 

69.  LeAF - Culorile padurii 
2448/05.07.202
1 

mediu 20 

70.  
19 zile activism impotriva 
violentei 

461/27.11.2020 
prevanirea pornografiei 

infantile 
19 

71.  
Prevenirea traficului de 
persoane 

703/27.10.2020 
prevenirea traficului de 

persoane 
27 

72.  World’s largest lesson 277/22.11.2020 dezvoltare durabila 27 

73.  Harta reciclarii 549/20.04.2021 mediu 27 

74.  
JA Abecedar bancar-educatie 
financiara 

certificat JA 
modul auxiliar la disciplina 

predata 
60 

75.  
JA-Finante personale si 
servicii bancare 

certificat JA 
modul auxiliar la disciplina 

predata 
60 

76.  JA Economie aplicata certificat JA 
modul auxiliar la disciplina 

predata 
60 

77.  JA economia si succesul certificat JA 
modul auxiliar la disciplina 

predata 
60 

78.  Ziua Europei ?/11.05.2021 educatie civica 1 

79.  Saptamana Meseriilor /15.03.2021 Educatie scolara 
 

80.  Serbare de Craciun 15.12.2020 
 

2 

81.  
HOLTIS Prevenirea traficului 
de persoane 

certificat 
nr.2127/10/02/
2021 

 19 

82.  
Dezvoltarea abilitatilor de 
viata independenta 

certificat nr. 
2990/09/03/202
1 

activitatea extrascolara 13 



83.  
19 zile de activism  impotriva 
abuzului  si violentei  fata de 
copii si tineri 

461/27/11/2020 activitate extrascolara 17 

84.  
Urari de onomastica- clasa 
XI-a H- pe platforma Padlet 

- activitate extrascolara 21 

85.  
19 zile activism împotriva 
abuzului și violenței 

461/27.11.2021 Prevenirea violentei 17 

86.  
19 zile activism impotriva 
violentei 

461/27.11.2020 prevanirea violentei 23 

87.  Impreuna pentru viitor 
2383/14.05.202
1 

dezvoltare personala 11 

88.  Stop violentei 515/9.02.2021 prevenirea violentei 6 

89.  Ziua Europei 
1420/11.05.202
1 

educatie civica 8 

90.  Ziaua Padurii  prezentare 10 

91.  

 
19 zile de activism  impotriva 
abuzului  si violentei  fata de 
copii si tineri 

461/27.11.2020
. 

Campanie Internationala 
44 

elevii claselor 
10 P2 si 10 B 

92.  
 
Ziua mondiala a drepturilor 
consumatorilor 

983/16.03.2021  

43 
elevii claselor 
10 P2 si 10 B 

 
 

93.  Ziua Europei 
1420/ 
11.05.2021 

 108 

94.  
UNICEF Actiune colectiva 
impotriva schimbarilor 
climatice 

543/22.11.2020  18 

95.  
HOLTIS Prevenirea traficului 
de persoane 

2572/12.02.202
1 

 19 

96.  
Mens sana in corpore sano 
 

154/20.01.2021  
45 elevi ai 

claselor 10P2 
si 10B 

97.  
19 zile activism împotriva 
abuzului și violenței 

461/27.11.2021 prevenirea violentei 17 

98.  
Ziua internațională a 
voluntariatului  

protecția mediului 81 

 

 

 

INTEGRAREA EUROPEANĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, PROGRAME DE 

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

  În perspectiva obiectivelor strategice pe termen lung în domeniul educaţiei şi formării profesionale şcoala noastră a depus eforturi 

susţinute în îndeplinirea următoarelor ţinte: 

 promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active 
 creşterea creativităţii şi a inovaţiei la toate nivelele educaţionale şi de pregătire profesională 
 creşterea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării profesionale 
 egalitatea de şanse 
 creşterea vizibilităţii CTEU pe plan naţional şi internaţional 
 imbunătăţirea structurii organizatorice şi a serviciilor 
 creşterea numărului de mobilităţi 
 creşterea numărului de parteneriate active pentru formare profesională 
Pentru atingerea acestor ţinte am considerat că instrumentul cel mai potrivit îl reprezintă o componentă majoră a învăţării ş i 

anume învăţarea pe tot parcursul vieţii şi creşterea mobilităţii prin intermediul programului Erasmus + 



Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, 

este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţă 

a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.  

În acest sens Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu a considerat oportună dobândirea  de cunoștințe, abilități și competențe prin 

mobilități transnaționale concretizate prin implementarea următoarelor proiecte europene: 

1. Carta Erasmus + de Mobilitate VET,  2016-1-RO01-KA109-025170 
2. Erasmus+  2018-1-RO01-KA116-048001, „Competente de munca si viata dezvoltate in companii europene”.- proiect 

incheiat, raportat și validat 
3. Erasmus + Nr proiect 2016-1-DE03-KA219-022855_3, “Care or Scare-Challenges of Modern Technologies” - proiect 

incheiat, raportat și validat 
4. Erasmus+, 2019-1-RO01-KA116-06723, “COMPETENTE PENTRU ANGAJABILITATE“,- in derulare 
5. Erasmus+, 2019-1-RO01-KA116-06749, “Erasmus +, Oportunități și provocări “ – proiect în consorțiu cu Liceul de Arte 

Plastice Timișoara – in derulare 
6. Săptămâna VET 2019 

 

 Activitatea proiectul  
“COMPETENTE PENTRU ANGAJABILITATE“, 

ID: 2019-1-RO01-KA116-06723 

1.  Perioada de derulare 2019-2021 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la 

nivelul parteneriatului 

Total grup tinta: 45 elevi, clasa X  

                              8 prof. VET  

4.  Parteneri Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – Beneficiar  

CINEL Portugalia, CENFIM, CITEFORMA, hotel Sana – organizatie de primire  

Casa da Educacao Portugalia – partener intermediar  

5. Obiective OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: cresterea  volumului si calitatii mobilitatilor în scop de 

invatare si recunoasterea rezultatelor invatarii prin ECVET 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O1. Dezvoltarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor profesionale ale viitorilor 

absolventi,  in scopul  optimizarii sanselor de angajare pe piata muncii europene.   

O2. Formarea si dezvoltarea de abilitati si competente lingvistice, sociale si  personale in 

scopul  adaptarii la  diverse tipuri de culturi organizationale. 

O3. Dezvoltarea  competențelor pedagogice, de specialitate și personale a 4 profesori VET 

prin observarea și experimentarea de noi metode și mijloace educaționale în instituții VET din 

Portugalia în vederea creșterii calității actului didactic și a gradului de inserție pe piața muncii 
O4. Diversificarea și consolidarea parteneriatelor educaționale la nivel european 

6. Stadiul de implementare  a) contractare  

b) Selectia participantilor 

- Actiunea 1 –elevi  

- Actiunea 2 – staff VET 

c) semnarea contractelor individuale si Programelor de lucru pentru staff-flux1  

d) implementare mobilitate staff- flux 1 

e)semnarea contrctelor individuale și Learning Agreament pentru elevii flux 1, 2 

f) implementare mobilitate flux1-elevi (23)+flux2-22 elevi 

g) raportare elevi+staff 

h)diseminare rezultate 

7. Produsele finale si rezultate la 

nivelul parteneriatului, al 

instituţiei şi în afara acesteia 

REZULTATE ASTEPTATE/VALOARE:  

a)45 elevi  cu competentele profesionale, sociale, interculturale si lingv.imbunatatite; 

b) 8 cadre didactice care si-au imbunatatit activitatea la clasa prin : 

- Insusirea unor aspecte inovative si tehnologii/software noi utilizate in predarea 

disciplinelor tehnice 

- Metode activ participative centrate pe elev de predare-invatare 

- Integrarea practicilor asistate de calculator in predarea disciplinelor tehnice 

c) 4 programe de formare în termeni ECVET elab. pt. practica comasată; 

d) 1 brosura " Europa si noi"  -imagini cu activ. din plasament, fise tehnice si doc. utilizate; 

e) instrumente de evaluare, fise de laborator, planuri de lectie bazate pe simularea pe 

calculator  

e)45 jurnale de practica revizuite; 

f) CD-ul proiect-50buc; 



8 Fluxuri  
 TIPUL 

ACTIVITAT

II 

NUMAR 

FLUX 
PERIOADA 

NUMĂR DE 

ELEVI 

/STAFF 

PROFESORI 

INSOTITORI 

SPECIALIZA

REA/ 

CALIFICARE

A 

VET-
SHORT 

VET 
LEARNER

S 

1 
24.02.2020 – 
13.03.2020 

23 3 

15 elevi 

electronică-

automatizări 

8 turism 

2 
23.08.2021-
10.09.2021 

22 3 

11 electric 

11 lucrator 

hotelier/turism 

VET-STA 

STAFF 

TRENING 

ABROAD 

1 
02.12.2019 – 
06.12.2019 

4 0 management 

2 
Amânat din 

cauza pandemiei 
4 0 

servicii-
turism+econo

mic 
 

9. Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, 

etc.) 

- Impactul activitatilor realizare in proiect se va resimti la nivelul tuturor partilor implicate: 

participanti, organizatii participante si grupuri tinta, contribuind in mod decisiv la 

valorizarea rezultatelor si asigurarea sustenabilitatii proiectului.  

- La nivel de PARTICIPANT, impactul activitatilor realizate in proiect va fi urmatorul:  

- *Pe termen scurt si mediu:  

Elevi:  

- 100% obtin competentele profesionale planificate  si abilitati practice certificate prin 

Europass,recunoscute integral de catre CTEU si incluse in calificarea de nivel 4 

-  70% isi imbunatatesc rezultatele scolare-obtin o crestere cu min 0,5 pct ale mediei 

generale la final de an scolar fata de cel precedent 

- 100 % dobandesc experienta de munca intr-un mediu real, performant de pe piata 

muncii din Portugalia ; 

-  100% dezvolta capacitatii de autocunoastere si dorinta de perfectionare si beneficiaza  

de o mai buna orientare in cariera.  

- 100% abilitati imbunatatite de comunicare in limba straina ceea ce favorizeaza 

intelegerea unor culturi organizationale diferite si cresterea gradului  de acceptare a 

altor culturi; 

- 90% obtin mai bune competente cheie–utilizare soft specializat, lucru in echipa, 

rezolvare probleme, comunicare, competente interculturale –inscrise in certificatele de 

participare 

- reducerea ratei de abandon scolar sub 4% pana in 2022 

- 100% isi imbunatatesc CV-ul adaugand  experienta de munca intr-un mediu de lucru 

real, european si recomandari din partea unor institutii si companii europene  

Documentele obtinute prin proiect, certificatul Europass, certificatele de stagiu  eliberate de 

institutiile VET si certificatele lingvistice  le vor îmbunatati portofoliul profesional si le vor spori 

sansele de insertie si mobilitate pe piata muncii, atat la nivel local, regional, national dar si 

European.  

*Pe termen lung:  

- cresterea angajabilitatii absolventilor ( cel putin 45 % in primele 6 luni de la absolvire se 

angajeaza sau isi deschid propria afacere )  

- cresterea mobilitatii profesionale a participantilor;  

- imbunatatirea oportunitatilor de cariera ( 25% dintre participanti vor continua studii 

universitare in domeniile pentru care se pregatesc);  

- 100% dintre participanti vor aprecia experienta traita in mobilitate ca o sansa si o 

provocare pentru  dezvoltare profesionala si personala intr-o societate a competitiei si 

globalizarii.    

-  cel putin 40%  isi cresc  nivelul de satisfactie a invatarii si atitudinea  fata de munca; 

Profesori VET:  

- imbunatatirea abilitatilor si competentelor profesionale  



- imbunatatirea competentelor sociale, dezvoltarea relatiilor interpersonale, relatii de 

cooperare, relatii de sustinere a muncii in echipa 

- dezvoltarea creativitatii si competitivitatii prin noi metode, tehnici si strategii 

educationale;  

- actualizarea metodelor centrate pe elev in acord cu cerintele legate de recunoasterea si 

validarea competentelor profesionale. 

- imbunatatirea competentelor lingvistice in limba engleza 

La nivel INSTITUTIONAL :   

- cresterea calitatii activitatilor de invatare prin abordari noi dezvoltate prin 

proiect:dezvoltarea creativitatii didactice si utilizarea unor metode de predare-invatare 

centrate pe elev, generatoare de "know-how"; 

- 4 LA si 2 program de lucru zilnic pentru imbunatatirea activitatii de instruire practice  si 

la modulele de specialitate;  

- Sustenabilitatea parteneriatelor europene care vor beneficia de un cadru clar si 

transparent de asigurare a calitatii 

- Diseminarea instrumentelor europene de evaluare ECVET 

- utilizarea in procesul instructiv-educativ a schemelor tehnice si documentelor utilizate in 

activitatile de stagiu ( fise de lucru, scheme tehnice, caiete de practica, fise de 

evaluare); 

- o noua dimensiune a relatiei profesor-elev bazata pe incredere, dialog constructiv  si 

cooperare; 

- cadre didactice cu expertiza pe management al grupurilor de elevi, competente 

functionale largite( IT, lb.straine); 

- interes crescut al tuturor elevilor din scoala de a participa la mobilitate de invatare in 

Europa; 

- cresterea atractivitatii ofertei scolare a CTEU; 

- vizibilitate crescuta in plan local, regional, national si international; 

 

 

 

 Activitatea/proiectul  SAPTAMANA  EUROPEANA  VET - onllne 

1.  Perioada în care s-a derulat  2020 

2. Grup ţintă şi beneficiari - elevii scolii, elevi ai scolilor tehnice din Timisoara,  
- 200 elevi si cadre didactice  
- reprezentanti ai agentilor economici  

3. Coordonator Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu  

4. Obiective Obiectiv general : cresterea atractivitatii invatamantului tehnic si profesional , generator de 

multiple oportunitati profesionale si de cariera  

Obiective specifice:  

 dezvoltarea potentialului creativ si inovator al formabililor prin formare profesionala de 
calitate  

 cresterea calitatii calificarilor si reconversia profesionala pentru o participare angajata 
in societate  

 imbunatatirea incluziunii sociale, a diversitatii si cetateniei active prin invatarea pe tot 
parcursul vietii  

 -schimb de bune practici (diseminare rezultate proiecte europene in derulare) 

6. Produsele finale si rezultate   afis 

 miniproiect 

 dezbatere 

 schimb de bune practici  la nivel local si inter-regional  

7. Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, 

etc.) 

- la nivel european, in saptamana competentelor VET au luat parte 702.250 de 
persoane in cadrul a peste 900 de activitati in toata Europa.  

- activitatile desfasurate de scoala noastra au contribuit la cresterea calitatii formarii 
elevilor, cresterea calitatii actului didactic si al metodelor de predare utilizate de 
cadrele didactice, contribuind in acelasi timp la o armonizare curriculara cu nevoile 
pietei muncii.  

9. Caracterul inovator  Este a patra activitate de acest fel organizata de Comisia Europeana tocmai cu 
scopul unei constientizari mai accentuate a nevoii de formare profesionala de calitate, 



conform cerintelor angajatorilor  

 a reprezentat un schimb de bune practici intre diverse scoli, companii si centre de 
formare in vederea cresterii calitatii invatamantului profesional si tehnic 

 

 

 

 Activitatea proiectul  
“OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI“, 

ID: 2019-1-RO01-KA116-061749 

1.  Perioada de derulare 02.09.2019- 01.09.2020. – prelungit încă un an din cauza pandemiei 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul 

parteneriatului 

Total grup tinta: 144 elevi, clasa IX –XII / 11 prof. VET  

Total grup țintă CTEU- 15 elevi de clasa a XI-a, din învățământul liceal, calificarea 

tehnician de telecomunicații și operator tehnică de calcul 

4.  Parteneri Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – Beneficiar  

CINEL Portugalia,– organizatie de primire  

Casa da Educacao Portugalia – partener intermediar  

5. Obiective OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Creșterea calității formării profesionale în 

specializări din domeniile vocaționale - arhitectură și tehnice - mecanică, construcții și 

lucrări publice, telecomunicații, protecția mediului, electromecanică, prin stagii de 

practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea 

studiilor, prin cooperare internațională și mobilitate în scop educațional. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

Extinderea și aprofundarea rezultatelor învățării corespunzătoare cerințelor calificării, 

obținerea de aptitudini valoroase de viață și experiență internațională pentru un CV 

stand-out și creșterea șanselor elevilor de a obține un loc de muncă pe o piață 

competitivă și internațională. 

Îmbunătățirea competențelor personalului din VET în vederea implementării metodelor 

moderne de predare a disciplinelor profesionale și asigurării unei mai bune pregătiri a 

elevilor pentru desfășurarea activităților specifice pieței muncii. 

6. Stadiul de implementare   raportare elevi+staff 

 diseminare rezultate 

7. Produsele finale si rezultate la 

nivelul parteneriatului, al instituţiei 

şi în afara acesteia 

REZULTATE ASTEPTATE/VALOARE:  

 15 elevi  cu competentele profesionale, sociale, interculturale si lingv.imbunatatite; 

 caiete de practică 

 rapoarte partcicipanți 

 articole în presa de specialitate 

 ghid de bune practici și studii de caz ”Experiența mea Erasmus” 

 broșura proiectului ”Învățând prin Europa”, varianta printată și on-line 

 rapoarte activități desfășurate în cadrul proiectului 

 fotografii 

8 Fluxuri   Flux  

9. Impactul (asupra instituţiei, 

personalului şcolii, elevilor, 

părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

Impactul activitatilor realizare in proiect se va resimti la nivelul tuturor partilor implicate: 

participanti, organizatii participante si grupuri tinta, contribuind in mod decisiv la 

valorizarea rezultatelor si asigurarea sustenabilitatii proiectului.  

La nivel de PARTICIPANT, impactul activitatilor realizate in proiect va fi urmatorul:  

*Pe termen scurt si mediu:  

Elevi:  

 100% obtin competentele profesionale planificate  si abilitati practice certificate prin 
Europass,recunoscute integral de catre CTEU si incluse in calificarea de nivel 4 

 70% isi imbunatatesc rezultatele scolare-obtin o crestere cu min 0,5 pct ale mediei 
generale la final de an scolar fata de cel precedent 

 100% abilitati imbunatatite de comunicare in limba straina ceea ce favorizeaza 
intelegerea unor culturi organizationale diferite si cresterea gradului  de acceptare a 
altor culturi; 

 90% obtin mai bune competente cheie–utilizare soft specializat, lucru in echipa, 
rezolvare probleme, comunicare, competente interculturale –inscrise in certificatele 
de participare 

 100% isi imbunatatesc CV-ul adaugand  experienta de munca intr-un mediu de 
lucru real, european si recomandari din partea unor institutii si companii europene  



*Pe termen lung:  

 cresterea angajabilitatii absolventilor ( cel putin 45 % in primele 6 luni de la 
absolvire se angajeaza sau isi deschid propria afacere )  

 cresterea mobilitatii profesionale a participantilor;  

 imbunatatirea oportunitatilor de cariera ( 25% dintre participanti vor continua studii 
universitare in domeniile pentru care se pregatesc);  

 100% dintre participanti vor aprecia experienta traita in mobilitate ca o sansa si o 
provocare pentru  dezvoltare profesionala si personala intr-o societate a competitiei 
si globalizarii.    

La nivel INSTITUTIONAL :   

 cresterea calitatii activitatilor de invatare prin abordari noi dezvoltate prin 
proiect:dezvoltarea creativitatii didactice si utilizarea unor metode de predare-
invatare centrate pe elev, generatoare de "know-how"; 

 Sustenabilitatea parteneriatelor europene care vor beneficia de un cadru clar si 
transparent de asigurare a calitatii 

 Diseminarea instrumentelor europene de evaluare ECVET 

 utilizarea in procesul instructiv-educativ a schemelor tehnice si documentelor 
utilizate in activitatile de stagiu ( fise de lucru, scheme tehnice, caiete de practica, 
fise de evaluare); 

 interes crescut al tuturor elevilor din scoala de a participa la mobilitate de invatare 
in Europa; 

 cresterea atractivitatii ofertei scolare a CTEU; 

 vizibilitate crescuta in plan local, regional, national si international; 

 

 Activitatea proiectul  
PROIECT INTERNATIONAL ETWINNING 

 SEVEN CITIES-FOOTPRINTS AND COLORS 

1.  Perioada de derulare martie-mai 2021 

2. Grup ţintă şi beneficiari, la 
nivelul parteneriatului 

elevi cu varsta intre 16-19 ani 

4.  Parteneri profesori si elevi din Turcia, Italia, Romania, Republica Moldova 

5. Obiective - dezvoltarea capacității de comunicare și cooperare în cadrul grupului; 
-stimularea elevilor pentru a colabora, a împărtăși și aș valorifica potențialul creativ; 
-dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză;  
-dezvoltarea abilităților de utilizare a instrumentelor TIC; 
-dezvoltarea capacității de a lucra în echipă, respectând și apreciind elemente ale diferenței 
culturale în lucrul pe echipe mixte ; 
-familiarizarea elevilor cu forme de artă aparținând diferitelor culture; 
-dezvoltarea capacității de înțelegere a diferitelor forme de artă, de apreciere a patrimonului 
cultural universal. 

6. Stadiul de implementare  proiectul a fost realizat in proportie de 100%, iar pe platforma Etwinning a fost inchis 

7. Produsele finale si rezultate la 
nivelul parteneriatului, al 
instituţiei şi în afara acesteia 

- elevii au fost împărțiți în 7 echipe mixte coordonate de 1 sau 2 profesori; 
- au primit prin tragere la sorți un oraș de prezentat (limba, obiceiuri, tradiții, obiective 
turistice); 
- elevii s-au documentat pe internet, au selectat informațiile  și au realizat un document word 
și un poster despre oraș în limba engleză; 
- cu ajutorul aplicațiilor Canva și Pixton și cu îndrumarea profesorilor elevii au realizat benzi 
desenate despre oraș; 
- benzile desenate ale celor 7 echipe mixte au fost cuprinse intr-un e-book; 
 
Rezultate la nivelul parteneriatului si al institutiei: 

- crearea unui grup de whatsapp si facebook international; 
- schimb de experienta intre profesori; 
- implicarea intr-un proiect European; 
- dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza pentru profesori si elevi; 

9. Impactul (asupra instituţiei, 
personalului şcolii, elevilor, 
părinţilor, comunităţii locale, 
etc.) 

- dezvoltarea competentelor interdisciplinare precum: munca in echipa, creativitatea, 
rezolvarea de probleme, luarea deciziilor; 
- cresterea motivatiei elevilor; 
- imbunatatirea relatiei professor-elev; 

10. Caracterul inovator Documentele fiecărei școli partenere ( prezentarea școlii și a orașului de proveniență) au fost 
publicate în Twinspace. Fiecare școală parteneră a contribuit la crearea paginilor de activitate 
în Twinspace și la încărcarea rezultatelor pe forum, padlet sau pagina echipei mixte.  Am 



colaborat pe grupul de Whatsapp, pe twinmail , pe forum, zoom si facebook.  
Fiecare elev și profesor și-a creat avatarul care a fost inclus in grupul clasei cu ajutorul 
aplicatiilor Avatar Maker și Pixton.  Fiecare elev  a creat câte un logo  și poster, iar apoi 
profesorii au creat chestionare pentru a vota logo-ul și afișul cel mai potrivit cu tema 
proiectului, apoi s-a creat un alt sondaj cu afișele și logourile câștigătoare din fiecare școală. 
Am colaborat în echipe mixte. Am fost în echipă cu o doamnă profesor de engleză din Turcia. 
Am partajat rezultatele comune pe Twinspace si pe grupul de Facebook. Elevii și-au creat și 
postat pe Twinspace prezentări despre ei în limba engleză. Profesorii și elevii au împărtășit 
idei și impresii pe forumul din Twinspace. Elevii au participat la webinarii și la prezentarea 
despre Reconstituirea virtuală a unui oraș antic. 
Elevilor li s-au prezentat tutoriale și au învățat să utilizeze aplicații precum: Avatar maker, 
Canva, Pixton, Padlet, pentru a realiza logo-uri, postere, benzi desenate sau a posta 
comentarii. O listă de instrumente TIC folosită în cadrul proiectului este publicată și în 
Twinspace. Toate lucrările postate sunt realizate de elevi cu ajutorul tehnologiei. 

 Sustenabilitatea activităților 
desfășurate si a rezultatelor 
obtinute la nivel instituțional și la 
nivelul parteneriatului 

Ca urmare a experientei castigate si a rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementarii 
proiectului, in cursul anului viitor scolar vom participa la alte 2 proiecte Etwinning: Letters from 
the trenches si Let’s discover European countries 

 

 
 

CREȘTEREA RESPONSABILITĂȚII EDUCAȚIONALE LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR 

LOCALE ȘI CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE DIN 

DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

Autoritățile locale sprijină sistemul educațional din orașul nostru, există parteneriate cu ONGuri din localitate (Scoala de 
Valori, Centrul Cultural Francez, ) care oferă programe educaționale de sprijin. 

Cea mai mare parte a cadrelor didactice face parte în diverse organizații sindicale. 
 

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ 

Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile reprezentative ale părinţilor, 
prin activitatea curentă a diriginţilor. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme 
specifice (evaluări naţionale,concursuri, admiteri), precum şi întâlniri („şcoli”) pentru părinți, pe teme de interes şi de actualitate 
(violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională). Reprezentanții părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost 
prezent la majoritatea întâlnirilor şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii. 

Școala are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria orașului Timișoara. În cooperare 
cu administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă 
atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât şi spr ijinul 
nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale. 

 
 

 

 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, SECRETARIAT, ADMINISTRATIV 

Serviciul financiar-contabil 

Formele de învăţământ sunt finanţate din Bugetul local pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, pentru cheltuielile 

de reparaţii  curente, ajutoare sociale (CES) şi pentru cheltuielile cu bursele, iar de la Bugetul de stat – cheltuieli conform art. 104 

(2), lit. a din Legea nr. 1/2011, sume prevăzute în Legea nr. 356/2013, precum si cheltuieli de personal. 

Pe intervalul analizat au fost  organizate evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor bugetare în conformitate cu prevederile 

legale. 

Formele de învăţământ sunt finanţate din Bugetul local pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, pentru cheltuielile 

de reparaţii  curente, ajutoare sociale (CES) şi pentru cheltuielile cu bursele, iar de la Bugetul de stat – cheltuieli conform art. 104 

(2), lit. a din Legea nr. 1/2011, sume prevăzute în Legea nr. 356/2013, precum si cheltuieli de personal. 

Pe intervalul analizat au fost  organizate evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor bugetare în conformitate cu prevederile 

legale. 



Achiziţii de  materiale de natura obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile 

Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric prin folosirea inventarului permanent. Prin folosirea inventarului 

permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice 

moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.În ceea ce priveşte contabilitatea analitică a bunurilor materiale, aceasta  se ţine pe 

baza metodei cantitativ valorice. Metoda cantitativ valorică se foloseşte pentru contabilitatea analitică a materialelor consumabile, a 

materialelor de natura obiectelor de inventar, unitatea noastră neavând stocuri de altă natură. Această metodă permite ţinerea 

evidenţei asupra bunurilor intrate în unitate atât cantitativ cât şi valoric. Verificarea exactităţii înregistrărilor din evidenţa de la locurile 

de depozitare a bunurilor se efectuează prin punctaje periodice dintre fişele de evidenţă de la gestiune, şi fişele contabile din cadrul 

biroului financiar contabil.  

La toate sursele de finantare evidenta contabila a fost tinuta pe cele doua forme de invatamant existente in unitate si 

anume Invatamant liceal si Invatamant profesional, iar la capitolul venituri extrabugetara evidenta este tinuta cantina separat si 

venituri proprii. 

 

Secretariat 

În anul şcolar 2020-2021 activitatea personalului serviciului secretariat a fost una bazata pe responsabilitate, motivaţie 

profesionala în contextual unui volum de munca foarte mare si a necesitaţii respectării termenelor impuse de ISJ Timiș, a 

metodologiilor şi a legislaţiei în vigoare cu respectarea procedurilor specifice. 

O parte din activitățile realizate de serviciul secretariat : 

- completarea registrelor matricole, după examenele de corigenţă, completarea Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an 

şcolar ; 

- înmatricularea elevilor nou veniți (cf. cererilor  de transfer aprobate), rezolvarea corespondenţei privind mişcarea elevilor; 

- întocmirea situaţiilor statistice ( pe formulare tipizate) și în SIIIR; 

- raportarea situaţiei absentelor elevilor; 

- rezolvarea corespondenţei curente privind mişcarea elevilor; 

- eliberare adeverinţe, foi matricole, diplome; 

- completarea  registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 

- întocmirea situaţiei statistice pentru sfârşitul sem.I . 

- pregătirea si realizarea bazei de date și a statelor de plată a beneficiarilor burselor profesionale; 

- pregătirea bazei de date şi introducerea în aplicația SIIIR a elevilor clasa a IX-a; 

- întocmirea de situaţii solicitate de Consiliul judeţean (elevi în plasament, elevi cu CES, absebţe elevi pt. alocaţie 

complementară, etc) 

- elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului personal  de funcţii; 

- completarea Registrului de evidenţa a salariaţilor ( formatul electronic ) şi transmiterea  la ITM; 

- întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii, anexe+ EDUSAL , transmiterea la ISJ ; 

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

- întocmirea statelor de plata –EDUSAL; 

- încheierea și înregistrarea în REVISAL a contractelor de muncă a cadrelor didactice pentru anul şcolar 2020-2021; 

- transmitere posturi vacante didactic auxiliar si nedidactic. 

       În toată această perioadă  relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect reciproc, iar  faţă de personalul 

din unitate atat didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost relații de colaborare. 

 

Serviciul administrativ: 

- a gestionat baza material a școlii; 

- a realizat reparați, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire; 

- a întreținut terenurile, clădirile și toate componentele bazei didactico-materiale; 

- a recepționat bunurile, serviciile și lucrările, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; 

- a înregistrat modificările produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor 

corespunzătoare Serviciului financiar; 

- a ținut  evidența consumului de materiale; 

- a pus în aplicare măsurile stabilite de către conducere privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.; 

- a întocmit proiectul anual de achiziții și documentațiile de atribuire a contractelor; 



- a realizat orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație 

și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

 
 

CAPITOLUL AL V-LEA: SITUAȚIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, DIN 

PERSPECTIVA INDICATORILOR EUROPENI 2020 

 

RATA DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI DE EDUCAȚIE 

Din cauza condițiilor sociale sau de natură materială, încă precare în rândul unei bune părți din populație, există un flux 
important de părăsire a țării, inclusiv a sistemului de educație. Rata de părăsire timpurie și în final de abandon școlar, fiind 
crescută într-o bună măsură de acest indicator. O altă cauză o reprezintă numărul relativ mare de familii de rromi, de asemenea 
cu grave probleme sociale și materiale, care contribuie decisiv la creșterea numărului de elevi care abandonează școala. 
La finalul semestrului I au fost înregistrați 15 elevi cu situația neîncheiată, în timp ce la finalul semestrului II au fost înregistrați 6 
de elevi. Din totalul elevilor neîncheiați la finalul semestrului II, 7 elevi au fost declarați în abandon școlar, restul aflându-se în 
risc de abandon școlar. 

 

COMPETENȚE DE BAZĂ 

 

UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Pe parcursul anului școlar 2019-2020, sem.II s-a achiziționat platformă pentru desfășurarea orelor on-line (Google 
Classroom). 

S-a încearcat realizarea unor cursuri pentru cadrele didactice, care să aibă în vedere deprinderea unor abilități noi legate 
de noile tehnologii, utilizarea tuturor mijloacelor audio-video de care dispune școala și implementarea unor metode activ-participative 
care să vină în sprijinul elevilor, să țină pasul cu ritmul și rapiditatea schimbărilor care au loc, și să permită elevilor acumularea 
cunoștințelor, formarea deprinderilor într-un mod cât mai benefic. 

 

PARTICIPAREA ADULȚILOR LA ÎNVĂȚAREA PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEȚI 

Nu e cazul (nu avem clasă prin programul ”A doua șansă” – învățământ primar, care oferă posibilitatea adolescenților, 
tinerilor, adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar.) 
 
 

CAPITOLUL AL VI-LEA: CONCLUZII 

 ASPECTE POZITIVE 

 ASPECTE NEGATIVE 

 CONCLUZII ȘI DIRECȚII CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI 

a) Aprecieri, exemplificări şi concluzii ale managerului privind calitatea şi eficienţa demersului didactic 
 

Din analiza situatiei la catedre s-a observat un progres real la invatatura al elevilor. 
Printre acţiunile desfăşurate de cadrele didactice  s-au evidenţiat : 

 S-au  organizat  ore  suplimentare  de  pregătire  în  vederea  susţinerii examenului de bacalaureat; 

 Elaborarea programelor CDL; 

 Îndrumarea permanentă a Consiliului Elevilor de către consilierul educativ 
 

Asistenţele la ore 
1. Proiectarea didactică  

 *macroproiectarea 

- planificările calendaristice sunt realizate în conformitate cu programa şcolară, dar nu sunt particularizate pe 
clase/săptămâni/ săptămâni practică; 

- proiectarea pe unităţi de învăţare respectă conţinutul manualului, fiind în acord cu nivelul de 
pregătire al elevilor cuprinzând obiectivele de referinţă specifice fiecărui capitol; 

*microproiectarea 

- proiectele didactice sunt elaborate în conformitate cu noile tehnologii didactice; 

- proiectarea lecţiilor are în vedere stabilirea competenţelor specifice, a resurselor procedurale şi materiale, a 



sarcinilor de lucru diferenţiate. Proiectele sunt însoţite de fişe de lucru, teste, materiale auxiliare. 
2. Desfăşurarea lecţiilor: 

- conţinuturile lecţiilor au fost bine sintetizate în scopul asimilării şi înţelegerii de către elevi a noţiunilor 
fundamentale; 

- elevii sunt implicaţi în actul de predare-învăţare (invatarea centrata pe elev), valorificându-se cunoştinţele 
dobândite anterior prin utilizarea metodelor de învăţământ cum ar fi problematizarea, conversaţia 
euristică etc.; 

- activităţile sunt diferenţiate în funcţie de particularităţile psiho- individuale ale elevilor- (invatamântul incluziv); 

- se realizează corelaţii inter şi intradisciplinare. 
3. Calitatea evaluării elevilor: 

- curriculum-ul evaluat este în concordanţă cu curriculum-ul predat; 

- se remarcă evaluarea continuă prin verificări orale, teste, lucrări practice şi evaluarea sumativă în lecţiile de 
recapitulare pentru teză. 

4. Eficienţa managementului clasei : 

- profesorii asistaţi au dovedit reale aptitudini de a comunica şi dirija colectivele de elevi, predominând 
relaţia de colaborare dintre profesori-elevi; 

- în lucrul în echipă, elevii au respectat regulile de grup. 
5. Concluzii si calificativul acordat. 

Profesorii asistaţi au dovedit o bună pregătire de specialitate şi metodică, fiind preocupaţi permanent de nivelul de 
pregătire al elevilor. 

Puncte tari: 

- profesorii dovedesc bună pregătire ştiinţifică şi metodică, manifestând o atitudine responsabilă şi receptivă la 
noutăţi; 

- se pune accent pe metodele activ-participative care implică toţi elevii pe parcursul lecţiei; 

- se îmbină cu succes activităţile frontale cu cele individuale; 

- există precizie şi rigoare, spirit de cooperare; 

- activităţile se desfăşoară în funcţie de particularităţile individuale ale elevilor şi de nivelul clasei - o capacitate a 
profesorilor de a lucra diferenţiat; 

- conţinutul lecţiilor este în concordanţă cu programele şcolare, manualele şcolare şi este sintetizat în scopul 
asimilării şi înţelegerii de către elevi a noţiunilor fundamentale; 

- se realizează corelaţii între aspectele inter şi intradisciplinare; 

- metodele didactice sunt folosite corect în funcţie de unitatea de învăţare, profesorii dovedind flexibilitate în a le 
utiliza; 

- profesorii dau dovadă de creativitate în conceperea lecţiilor; în formularea obiectivelor există o bună corelare 
între actul didactic, strategii didactice şi evaluare; 

- profesorii au evaluat predictiv, continuu şi sumativ, folosind instrumente de evaluare de tip modern; 

- atmosfera creată la ore este relaxantă, permiţând elevilor să se exprime liber, fără constrângeri, existând un 
permanent dialog profesor-elev; 

- rezultatele elevilor sunt înregistrate prin notarea obiectivă. 
 
Puncte slabe: 

- uneori  gestionarea  timpului  nu  permite  parcurgerea  tuturor  etapelor propuse în lecţie; 

- unii profesori debutanţi dovedesc dificultăţi în procesul de evaluare al elevilor; 

- realizarea feed-back-ului în unele cazuri; 

- nu se susţine mult tehnica autoevaluării; 

- în unele situaţii, rare de altfel, relaţia profesor-elev este deficitară. 
 

b) Planul de măsuri pentru remedierea situaţiilor constatate: 

- gestionarea timpului didactic mai atent; 

- diversificarea suporturilor didactice; 

- atenţionarea profesorilor care nu au avut proiecte didactice sau schiţe de lecţie; 

- organizarea unui seminar interactiv pe tema proiectării didactice cu cadrele tinere; 

- iniţierea unui stagiu de perfecţionare cu tema ”Invățământul incluziv - o șansă pentru toți elevii” 

- încurajarea unui dialog prin intermediul căruia profesorii să precizeze dificultăţile cu care se confruntă, 
nevoile şi aşteptările pe care le au. 



 

MĂSURI DE URMĂRIRE SISTEMATICĂ A FRECVENŢEI ELEVILOR, DE IDENTIFICARE A MOTIVELOR REALE ALE 
NEŞCOLARIZĂRII ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR 

 
Fiecare diriginte monitorizează frecvența elevilor la cursuri prin intermediul catalogului scolar, un mediu electronic care 

transmite părinților mesaje, săptămânal, cu situația la învățătură și numărul de absențe motivate și nemotivate. Prin acest instrument 

diriginții pot vizualiza în orice moment situația elevilor și comunica eficient cu părinții pentru a identifica și remedia problemele apărute. 

Din păcate costul acestui catalog nu e unul de neglijat, prn urmare nu toți elevii și părinții au acces la el.  

 

Demersuri întreprinse de CTEU pe linia prevenirii abandonului şcolar 

-monitorizarea absenţelor 

-demersuri de contactare a familiei, telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor 

-întâlniri cu părinţii vizite la domiciliul copilului, 

-consilierea copilului şi a familiei discuții cu reprezentanții legali și cu consilierul școlar 

-strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare 

-stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare 

-implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 

-intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari 

-acordarea de sprijin financiar prin burse de studii 

Programe şi proiecte implementate de CTEU în vederea prevenirii şi reducerii riscului de abandon şcolar 

-          Proiectul Erasmus+ 

-          Proiectul ROSE 

-          Programul Prevenirea violenței și a delicvenței juvenile în școli 

-          Proiectul educațional Spune NU violenței, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva Traficului de Ființe Umane 

 
 

 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE REDRESARE, PREVENIRE, AMELIORARE, ERADICARE A FENOMENELOR DE 
NEŞCOLARIZARE, ABANDON ŞCOLAR ŞI ABSENTEISM; APLICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTELOR ŞCOLARE 
PENTRU ELEVII CU MULTE ABSENŢE 

 
 

În vederea monitorizării riscului de abandon și a reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, CTEU  își 

propune continuarea demersurilor manageriale, pedagogice și de consiliere prin următoarele forme de activități: 

 Monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare 

 Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, programe de 

remediere, implicare în activităţi extraşcolare, colaborare cu familia 

 Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi 

sportive, artistice etc.) 

 Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber 

 Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor evenimente publice 

 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte vizând prevenirea 

fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta furnizorilor de formare de la 

nivelul judeţului 

 Colaborarea cu autorităţile locale în derularea programelor de prevenire a abandonului şcolar 



 Colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale: U.N.I.C.E.F., Patriarhia română, Agenția 

Națională împotriva Traficului de Ființe Umane, Primărie şi Consiliu local, etc. 

 
 

In cadrul institutiei Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” comisia CEAC  a conceput si aplicat, prin intermediul 

dirigintilor, chestionare care sa permita colectarea opiniei beneficiarilor (directi si indirecti) pentru evidentierea 

eventualelor neconcordante intre nevoi si resurse, in vederea gasirii unor solutii pentru corectarea acestora si 

eficientizarea actului de predare-invatare-evaluare in perspectiva atingerii, de catre Colegiul Tehnic ”Emanuil 

Ungureanu”, a obiectivelor ce si le propune. 

Chestionarele pentru elevi si parinti au fost publicate pe platforma Classroom a scolii si anuntate elevilor scolii 

si parintilor acestora, astfel incat sa fie colectate cat mai multe raspunsuri. Reprezentativitatea esantionului pe care s-au 

facut masuratorile este demonstrata de omogenitatea distributiei respondentilor in diverse categorii sociale, categorii de 

varsta si interese personale. 

 

 
A. Chestionare aplicate elevilor 
 

Rezultatele chestionarelor aplicate unui eșantion de  63 elevi ai Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu” 

 
INTREBARE: 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Raport  

An Şcolar 2020-2021 

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
 

   Aşa cum reiese din Planului activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 2020-2021 nr. 4504/ 

09.10.2020, în anul școlar 2020-2021 ne-am propus să desfășurăm, prin cadrelor didactice din 

școală, o serie variată de activități, proiecte și programe educative, în care să implice, coordoneze şi 

sprijine motivațional și conștient toți elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în 

procesul educativ al elevilor din şcoala noastră. 

 Activităţi permanente: 

o Activităţi de prevenire/combatere a violenţei şi infracţionalităţii în colaborare cu 

Jandarmeria 

o Activităţi de prevenire şi combatere a consumului de alcool, droguri, substanţe 

etnobotanice, tutun, traficului de persoane 

o Vizite muzee, biblioteca,  participare la activități culturale 

o Activităţi extraşcolare si extracurriculare 

o Sesiuni de informare şi consiliere pe probleme de orientare şi dezvoltare a 

carierei, legislaţia muncii 

o Activităţi de promovare a imaginii liceului în comunitate 

 Activităţi de celebrare a zilelor naţionale/internaţionale 

 Activităţi de educaţie pentru prevenţie: 

o Educaţie rutieră 

o Educaţie pentru sănătate 

o Educaţie juridică şi europeană 

 

În stabilirea Planului Activităţilor Extraşcolare Şi Extracurriculare An Şcolar 2020-2021 am 

urmărit: 

Obiective:  

 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile 

de acces la educaţie  

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină 

 Diversificarea activităţii extracurriculare pornind de la cunoaşterea opţiunilor elevilor privind petrecerea 

timpului liber; 

 Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional si 

internaţional; 

 Implicarea și atragerea unui număr căt mai mare de elevi în activitățile școlii; 

 Obţinerea de finanţări şi fonduri nerambursabile pentru proiectele propuse de elevi. 

 

Puncte tari 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitătilor şcolare si extrascolare.; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

(spectacole, concursuri, competiţii ); 

 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

 Colaborarea foarte bună cu reprezentanţi ai Parchetulul, Poliţiei, Jandarmeriei, Direcţiei Antidrog în scopul 

prevenirii violenţei, consumului de droguri şi alte infracţiuni; 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare introduc elevii în mediul 

comunitar şi contribuie la socializarea lor 

 Oportunitatea de a desfăşura activităţi online, prin platforma classroom pusă la dispoziţie de şcoală 



 Activităţi didactice diverse, interesante şi bine planificate puse la dispoziţie de diverse platforme online, pe 

teme de interes pentru tineri. 

 

Puncte slabe 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocupările copiilor lor, 

 Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru 

prevenirea şi combaterea acestui, 

 Limitele impuse de mijloacele de transport care asigura naveta elevilor în satele din împrejurimi, care nu 

permit elevilor să participe la activităţi extraşcolare, 

 Oboseala şi rezistenţa scăzută a elevilor pentru mediul online, 

 Singurătatea şi starea depresivă a elevilor după o perioadă destul de lungă în online a făcut ca interesul lor faţă 

de activităţile extraşcolare propuse în online să scadă. 

 

Oportunităţi 

 Implicarea elevilor în proiecte europene care le dezvoltă competenţele profesionale şi de viaţă; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 

 Implicarea elevilor în proiecte internaţionale eTwinning, 

 Implicarea în proiecte educaţionale extraşcolare cu participare online, 

 Implicarea elevilor în proiecte culturale în contextul Timişoara Capitala Europeană 2020. 

 

Ameninţări 

 Riscul de abandon şcolar;  

 Elevi cu probleme de comportament, 

 Elevi care au suportat foarte greu mediul online, 

 Impact puternic al mediului familial negativ asupra elevilor, 

 Adaptarea dificilă a elevilor la schimbările şcoală online-fizic 

 Suport psihologic si de consiliere insuficient pentru elevi. 

 

2. Activităţi desfăşurate de coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare: 

Activităţile planificate la începutul anului şcolar au fost desfăşurate după cum urmează: 

 Activităţi permanente: 

 „Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală”-actiune de conşientizare şi 

combatere a fenomenului violenţei în randul adolescenţilor; 

 Implicarea în programe de prevenire şi combatere a consumului de alcool, 

droguri, substanţe etnobotanice, tutun, traficului de persoane propuse de experţi 

în domeniu ; 

 Proiect LEAF – proiect pentru prevenirea şi protejarea patrimoniului natural şi a 

pădurilor din România 

 Cea mai mare lecţie din lume – proiect Unicef cu participarea elevilor ţi 

profesorilor CTEU 

 „Campania 19 zile de prevenire şi combatere a violenţei asupra copiilor şi 

tinerilor”- desfaşurarea de activităţi consecutive timp de 19 zile, în toată şcoala, 

menite să combată orice act de violenţă împotriva minorilor; 

 „Concurs Naţional Bucuria Lecturii”- desfaşurarea de activităţi culturale, 

concursuri de talente şi manifestări culturale; 

 Activităţi de celebrare a zilelor naţionale/internaţionale: 

 „Ziua Mondială a drepturilor consumatorului”- activitatea extraşcolară de 

conştientizare a drepturilor pe care le avem ca şi consumatori de bunuri şi servicii 



  „Ziua Naţională a Romăniei”- activitate destinată tuturor elevilor din şcoală, 

organizată pentru marcarea acestui eveniment important  

 „Ziua Culturii Naţionale”- activitate destinată tuturor elevilor din şcoală, 

organizată pentru marcarea importanței zilei de 15 Ianuarie; 

 „Ziua Unirii Principatelor”-  activitate destinată tuturor elevilor din şcoală, 

organizată pentru marcarea importanței zilei de 24 Ianuarie 

 „Serbare de Crăciun”-  proiect cu participarea elevilor şi profesorilor CTEU 

 Activităţi de educaţie pentru prevenţie: 

 Campionat de şah –cu participarea elevilor pasionaţi de acest sport 

 „Asociaţia Holtis”-  proiecte educaţionale în parteneriat cu Asociaţia Holtis, cu 

participarea elevilor şi profesorilor CTEU pe teme diverse: prevenirea violenţei, 

prevenirea cyberbulling-ului, nediscriminarea, prevenirea traficului de persoane, 

educaţie Media, dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă 

 „Harta reciclării”-  proiect desfăşurat în colaborare cu Asociaţia ViitorPlus, cu 

participarea elevilor CTEU, cu scopul de a informa asupra modalităţilor colecte de 

reciclare 

 „Stop risipa alimentară”-  proiect desfăşurat în colaborare cu InfoCons, cu 

participarea elevilor CTEU, cu scopul de a conştientiza asupar volumului mare de 

alimente risipite 

 CodeWeek – proiect de educaţie digitală şi pentru prevenirea abuzurilor pe internet  

 Olimpiada BeSafeNet – trei echipe de elevi au participat la olimpiada internaţionala 

pentru prevenirea dezastrelor naturale  

 Activităţi de prevenire/combatere a violenţei şi infracţionalităţii în colaborare cu 

Jandarmeria ; 

 

Activităţi desfăşurate de coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

au inclus permanent: 

 Colaborarea cu Consiliul Şcolar al elevilor CTEU şi sprijinirea acestora în activităţile 

desfăşurate; 

 Colaboarea cu comisia diriginţilor şi sprijinirea acestora în activităţile extraşcolare 

desfăşurate; 

 

Contextul epidemic cauzat de răspândirea virusului SARS-COV-2 şi restricţiile impuse de 

acesta au creat nevoi, oportunităţi şi provocări pe care le-am fructificat prin implicarea elevilor în 

proiecte: 

 EPAS-Şcoală Ambasador a PE – dobândirea titlului de şcoală Ambasador a 

Parlamentului European 

 „Cook your own meal”-proiect eTwinning cu participarea a 6 ţări şi implicarea 

elevilor în activităţi gastronomice şi multiculturale. 

  „7Cities Footprint and Colors”-  proiect cu participarea elevilor şi profesorilor 

CTEU, proiect eTwinning cu participarea a 7 ţări  

 „2022 Cultural Calendar”-  proiect eTwinning internaţional cu participarea 

elevilor, profesorilor şi altor 5 ţări europene  
 


