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PARTEA 1-CONTEXT 
 

Misiunea Liceului Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 
 Este aceea de a oferi comunităţii locale personal calificat în diferite domenii de activitate, personal care 
să dea dovadă de bună pregătire atât la nivel profesional, câtşi la un dezvoltat nivel european, demonstrând 
responsabilitate, spirit de echipă, dorinţă de performanţă, adaptabilitate şi toleranţă. Tinerilor le oferim 
oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor zonei, în domenii de activitate de viitor, cerute de piaţa locurilor 
de muncă. 
 
Deviza şcolii:  
„NU ZIDURILE FAC O ŞCOALĂ, CI SPIRITUL CARE DOMNEŞTE ÎNTR’ÎNSA” – Regele Ferdinand I 
 

Viziunea Liceului Tehnologic Energetic„Regele Ferdinand I”, Timişoara  
Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, Liceul Tehnologic Energetic „Regele 

Ferdinand I” din Timişoara acţionează pentru crearea unui mediu şcolar stimulativ şi motivant pentru toate 
categoriile de elevi, un mediu care se doreşte în primul rând creativ, disciplinat, entuziast, care să cuprindă 
dorinţa de a face parte din procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Pornind de la această deviză, şcoala noastră este deschisă tuturor elevilor fară prejudecata unei 
evaluări formale care să stabilească uneori subiectiv rolul unui tânăr în societate. Meritul nostru este de a avea 
încredere şi a-i stimula pe elevi în devenirea lor umană şi profesională indiferent dacă aceasta se continuă în 
învăţămăntul superior sau direct, pe piaţa muncii. Noi milităm pentru revalorizarea învăţământului tehnic în 
general, şi a şcolilor profesionale în special, implicit al învăţământului dual, deoarece semnalele agenţilor 
economici demonstrează clar carenţele unei mentalităţi păguboase în orientarea excesivă a tinerilor spre 
învăţământul teoretic, ce nu are întodeauna un debuşeu pe piaţa muncii. 

Şcoala va avea porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instrucţie. În acest sens, 
oferta educaţională a şcolii va ţine cont că beneficiarul educaţiei este elevul. 

Ne propunem ca şcoala pe care o conducem să fie un centru de formare puternic şi deschis pentru 
toate nivelurile de formare, o şcoală apreciată de comunitatea de afaceri, o şcoală care oferă părinţilor 
alternative educaţionale specifice şi adaptate nevoilor reale ale acestora. 

În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele şcolare apar ca o 
necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, profesionişti de toate categoriile, iar 
şcoala este cea care îi pregăteşte. 

Dezideratul care se impune a fi avut în vedere astăzi, vizează înzestrarea elevului cu un ansamblu 
structurat de competenţe de tip funcţional. Acestea marchează trecerea de la un enciclopedism al cunoaşterii, 
imposibil de atins în condiţiile de astăzi, când multiplicarea informaţiilor se petrece cu o viteză extraordinară, 
la o cultură a acţiunii contextualizate, care presupune aplicarea optimă a unor tehnici şi strategii adecvate. 

Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat cerinţelor sociale ce urmează a fi formate de elevi şi, în 
acelaşi timp, să asigure corelarea conţinuturilor învăţării cu aceste competenţe. Astfel, dominanta activităţii 
didactice trece pe asimilarea instrumentelor de prelucrare şi accesare la un nivel superior a informaţiei, 
absolut necesară integrării absolventului în viaţa socială şi profesională. 

Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi politicilor de 
reformare a învăţământului, Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara îşi propune atât 
formarea iniţială cât şi cea continuă a unor specialişti în domeniile: Mecanic, Electric, Electromecanic. Aceştia 
vor fi capabili să facă faţă progreselor şi dinamicii actuale a activităţilor din aceste domenii. 

Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, manageri) are 
ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o integrare socio-profesională 
adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor proceselor de predare – învăţare şi vor fi îndrumaţi pentru a 
participa la propria lor educaţie, ceea ce ar creşte eficienţa colaborării dintre profesor, maistru instructor şi 
elev. 

Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi economici 
de profil şi având o ofertă educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi 
absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea 
viitorului, societate racordată la valorile europene. 
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Valorile promovate   

Unitatea  noastră şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierii, creşterea gradului de ocupabilitate şi 
autonomie, promovându-se următoarele valorii:  
 Egalitatea de şanse; 
 Dialogul; 
 Responsabilitate; 
 Integritate; 
 Colegialitate. 

Scurt istoric al şcolii 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţământul tehnic şi profesional are o lungă tradiţie în şcoala noastră.  
Grupul Şcolar Energetic Timişoara, a luat fiinţă în anul 1972, făcând parte din unităţile de 

învăţământ ale fostului Minister al Energiei Electrice, fiind singura şcoală de profil din zonă. Este situat în 
partea de Nord-Est a oraşului, pe str. Renaşterii nr.24/A, în apropiere de Gara Timişoara Est, Pădurea Verde, 
Spitalul „Victor Babeş”. 

În perioada 1972 – 1989 a avut denumirea Liceul Industrial nr. 2 din Timişoara sub patronajul 
Intreprinderii de Reţele Electrice Timişoara. 

În perioada 1990 – 1999 a avut denumirea de Grup Şcolar Industrial Energetic, Timişoara. 
Din anul 2000 până în 1 septembrie 2010 a avut denumirea de Grup Şcolar Energetic, Timişoara. 
Din 1 septembrie 2010 are denumirea de Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” 

Timişoara. 
Începând cu anul şcolar 2011-2012, Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara, 

a comasat prin absorbţie Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu” Timişoara, conform OMECTS nr. 3678 din 
8.02.2011. 

Acest eveniment a însemnat începutul unui nou capitol al istoriei instituţiei, la a cărei componentă s-a 
adaugat un alt reper al învăţământului tehnic timişorean, înfiinţat cu mai bine de 70 de ani în urmă. 

Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu” Timişoara avea o lungă tradiţie, de asemenea: în anul 1933 s-a 
înfiinţat „Cursul profesional pentru ucenici”, care devine în 1948 „Şcoala profesională metalurgică”, apoi 
„Şcoala de meserii” în anul 1958, şi în anul 1964 „Şcoala profesională de pe lângă Uzina Mecanică Timişoara”.  

Începând cu anul 1974, şcoala profesională s-a transformat în liceu, prima denumire fiind „Grup Şcolar 
nr. 2”, iar din anul 1978, când s-a mutat pe amplasamentul din str. Lorena nr. 35, a primit denumirea de Liceul 
nr. 9. Noul complex şcolar cuprindea 25 de cabinete şi săli de clasă, 4 laboratoare, o sală de sport,2 cămine cu 
câte 400 de locuri de cazare, o cantină şi atelierul şcoală.  

În acelaşi timp, în incinta Uzinei Mecanice Timişoara, funcţiona un atelier-şcoală cu o suprafaţă de 
2000 m2 pentru activităţi practice de lăcătuşerie, prelucrări prin aşchiere, sudură, recondiţionări şi linii de 
montaj.  
 Prin absorbţia Grupului Şcolar „Tudor Tănăsescu” de către Colegiul Tehnic Energetic „Regele 
Ferdinand I”, în anul 2011, s-a creat o instituţie şcolară considerată a fi un pilon important în învăţământul 
preuniversitar al judetului Timiş. 

În 2018, școala devine Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara. 
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Profilul actual al şcolii 
 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara este o unitate şcolară pentru învăţământ 
de masă, finanţat din resurse publice şi din autofinanţare. Şcoala a adoptat sistemul tradiţional de învăţământ 
cu frecvenţă şi seral. 

La nivelul anului şcolar 2018-2019, şcoala oferă mai multe programe de educaţie şi formare 
profesională prin învăţământul liceal, profesional şi şcoală de maiştri, în domenii de calificare şi pe nivele 
diverse. 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019 dovedeşte capacitatea instituţiei de a răspunde 
unor nevoi diverse de educaţie şi formare profesională, la toate nivelurile: 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019 
A. Pentru învăţământ liceu zi clasa a IX-a,nivel 4 de calificare 

Nr.crt Profilul  Domeniul Calificarea profesională Număr de clase solicitate 
1. Servicii Economic Tehnician activităţi economice  1 

B. Pentru învăţământul liceal seral , clasa a IX-a, nivel 4 de calificare 
Nr.crt Profilul  Domeniul Calificarea profesională Număr de clase solicitate 

1. Tehnic  Electric Tehnician energetician 1 
C. Pentru clasa a XI-a învăţământul liceal, nivel 4 de calificare, cursuri de seral, semestrul II: 

Nr.crt Profil  Domeniul Calificarea profesională Număr de clase solicitate 
1. Tehnic  Electric Tehnician în instalaţii electrice 1 

D. Pentru Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice, nivel 5 de calificare, cursuri zi 

Nr. crt Profilul  Domeniul Calificarea profesională Număr de clase solicitate 

1. Tehnic Energetic Maistru electrician centrale, staţii şi reţele 
electrice 1 

E. Pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional, nivel 3 de calificare, cursuri zi 
Nr. crt Profilul  Domeniul Calificarea profesională Număr de clase solicitate 

1. Tehnic  Electric Electrician aparate şi echipamente electrice 
şi energetice 1 

2. Tehnic Mecanic Operator maşini cu comandă numerică 2 

3. Tehnic  Electromecanică Electromecanic utilaje şi instalaţii 
industriale 1 

Oferta educationala pentru anul școlar 2019-2020 
A. Pentru învăţământ liceu zi clasa a IX-anivel 4 de calificare 

Nr.crt 
Profilul 

Domeniul Calificareaprofesională Număr de 
clasesolicitate 

1.  Servicii Economic Tehnician activități economice 1 
B. Pentru clasa a XI-a învăţământul liceal  nivel 4 de calificare, cursuri de seral, semestrul II: 

Nr.crt Profil  Domeniul Calificarea profesionala Număr de clase solicitate 
1. Tehnic  Electric Tehnician în instalații electrice 2 

C. Pentru Maistri electrian centrale,statii si retele electrice nivel 5 de calificare, cursuri zi 

Nr.crt. Profilul  Domeniul Calificarea profesionala Număr de clase solicitate 

1. 
Tehnic 

 Energetic Maistri electrian centrale,statii si 
retele electrice 1 
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D. Pentru clasa a IX-a, învățământ profesional, nivel 3 calificare, cursuri zi 

Nr.crt. Profilul  Domeniul Calificarea profesionala Număr de clase solicitate 

1. 
 

Tehnic  Electric Electrician aparate și echipamente 
electrice și energetice 1 

2 
Tehnic 

Mecanic Operator mașini cu comandă 
numerică 2 

3. 
Tehnic  

Electromecanica Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 1 

Analiza rezultatelor din ultimii patru ani 
 

În anexe sunt prezentate următoarele informaţii: 
- Situaţia promovabilităţii la Examenul de bacalaureat, sesiunile 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 sunt 

prezentate în anexa 1; 
- Rezultatele obţinute de elevi la Examenul de certificare a competenţelor profesionale învăţământ liceal 

şi postliceal sesiunile 2015 şi 2016.2017 sunt redate în anexa -anexa 2; 
- Performanţe obţinute de elevi la concursurile şcolare(anexa 3). 
Din analiza acestor rezultate se desprind următoarele concluzii: 

1. Pe fondul scăderii mediei de admitere la liceu, promovabilitatea la examenul de bacalaureat are o 
tendinţă de uşoară scădere faţă de anii anteriori. 

2. Rata de abandon în învăţământul liceal este mai mare decât în învăţământul profesional, fapt 
explicabil în special prin: 

- o capacitate mai mare de a performa la nivelul şcolii profesionale decât la nivelul liceului a elevilor admişi 
în clasa a IX-a, în conformitate cu cerinţele curriculare ale celor două nivele; 

- o pondere ridicată a curriculumului de specialitate pentru şcoala profesională; 
- un numărul mare de ore de instruire practică pentru învăţământul profesional şi desfăşurarea acestora la 

agenţi economici; 
- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, proiecte care să-i sprijine elevii de liceu care provin din familii cu 

venituri modeste, corelată cu nevoia acestora de a se angaja cât mai repede. 
3. După o scădere bruscă la nivelul anului 2014, rezultatele la Examenul de Bacalaureat păstrează o 

uşoară tendinţă de creştere, dar continuă să fie nesatisfăcătoare. 
4. În 2015 şi 2016 se constată o scădere importantă a interesului absolvenţilor de a participa la acest 

examen. Rămâne însă foarte ridicată ponderea absolvenţilor de liceu care au susţinut cu succes 
examenele certificare a competenţelor profesionale şi au optat pentru continuarea studiilor în 
învăţământul postliceal. 

5. În 2016-2017 și 2017-2018 situatia este asemănătoare, rezultatele fiind în continuare slabe. 
6. În anul 2018-2019, se observa o crestere usoara a rezultatelor examenului de bacalaureat 
7. Performanţele la concursurile în cadrul disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii” şi interesul 

elevilor pentru aceste concursuri au scăzut considerabil la clasele de liceu! 
8. In 2018-2019 a fost organizat un concurs tehnic TIM El Tehnic, unde particaprea a fost atat a 

elevilor de invatamant profesional cat si a celor de clasa a VIII-a din scolile partenere. 

Contextul naţional 

Priorităţi naţionale ale învăţământului preuniversitar românesc 
 

Politicile în domeniul educaţiei şi formării profesionale au fost stimulate odată cu adoptarea strategiei 
Europa 2020, programul fundamental al UE dedicat creşterii economice şi locurilor de muncă. Recunoscând că 
învăţarea pe tot parcursul vieţii este esenţială pentru locurile de muncă, dar şi pentru creşterea economică şi 
participarea tuturor membrilor societăţii, statele membre ale UE şi Comisia Europeană şi-au consolidat 
cooperarea politică în 2009, prin intermediul cadrului strategic„Educaţie şi formare profesională 2020” 
(ET 2020), în continuarea programului de lucru lansat în 2001 „Educaţie şi formare profesională 2010”. 
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Direcţii de acţiune pentru România 2020 în ceea ce privește formarea profesională 
 
1. Promovarea accesului egal la educaţie de calitate (educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar) şi 
reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii 
 Creşterea participării, accesibilităţii şi calităţii educaţiei pentru copii cu vîrsta de 0-6 ani, cu accent pe 

educaţia antepreşcolară (0-3 ani);  
 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii (programe remediale, rute flexibile, căi alternative 

de educaţie, „a doua şansă”, etc.), cu un accent special în mediul rural şi pe populaţia de etnie romă;  
 Politici de incluziune şi practici inclusive în învăţământul preuniversitar;  
 Integrarea copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale de educaţie în sistemul de învăţământ şi facilitarea 

integrării acestora pe piaţa muncii;  
 Creşterea atractivităţii sistemului de educaţie şi formare profesională (campanii de informare, 

orientare şi consiliere, concursuri profesionale de competenţe, oportunităţi de carieră), cu accent 
special pe tinerii din mediul rural şi cei de etnie romă;  

 Sisteme de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, în conformitate cu Cadrul 
European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii. 
 

2. Îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi gradului de deschidere a învăţământului terţiar, pentru creşterea 
ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar  
 Sprijinirea elevilor care provin din grupuri slab reprezentate şi grupuri vulnerabile (cu o atenţie 

specială pentru cei care provin din mediul rural) şi a studenţilor non-tradiţionali, în vederea creşterii 
accesului acestora la învăţământul terţiar, precum şi deschiderea de oportunităţi pentru participare la 
învăţământului superior a studenţilor nontradiţionali şi susţinerea studenţilor adulţi;  

 Acces flexibil la învăţământul superior, inclusiv prin recunoaşterea parţială a competenţelor şi 
acordarea de credite pentru absolvenţii de învăţământ liceal. 
 

3. Încurajarea şi creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea competenţelor 
forţei de muncă, precum şi îmbunătăţirea calităţiişi relevanţei educaţiei şi a sistemelor de formare 
profesională pentru piaţa forţei de muncă  
 Strategie de învăţare pe tot parcursul vieţii, în colaborare cu partenerii sociali; 
 Instrumente de promovare a calităţii şi accesibilitatăţii la educaţie şi formare profesională, 

dezvoltarea competenţelor cheie şi transversale la toate nivelurile educaţionale şi crearea derute de 
formare flexibile în interiorul sistemului de educaţie şi formare profesională, precum şi între sistemul 
de educaţie şi piaţa muncii;  

 Adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele pieţei muncii, creşterea relevanţei ofertei de 
educaţie şi formare profesională prin anticiparea nevoilor pieţei muncii şi corelarea ofertei cu cererea, 
şi asigurarea aplicabilităţii procesului de învăţare prin dezvoltarea formării la locul de muncă prin 
intermediul programelor de ucenicie, de stagiu şi mobilitate, inclusiv tranziţie lină de la şcoală la locul 
de muncă;  

 Întărirea capacităţii furnizorilor de formare profesionala initială și formare profesională continuuă  de 
a desfăşura programe de educaţie şi formare atractive şi de calitate, corelate cu cerinţele pieţei muncii, 
în special în cadrul sectoarelor cu potenţial de creştere, în vederea asigurării complementarităţii cu 
strategia de creştere a competitivităţii;  

 Promovarea parteneriatelor/reţelelor în rândul partenerilor sociali, companiilorşi furnizorilor de 
formare profesională, în vederea creşterii accesului şi relevanţei educaţiei şi formării prin raportare la 
nevoile pieţei muncii;  

 Sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor de 
învăţare în contexte non-formale;  

 Susţinerea dezvoltării sistemelor de învăţare pentru adulţi, în conformitate cu standarde înalte de 
calitate; 

 Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor adulţilor, inclusiv ale migranţilorşi persoanelor în vârstă.  
 
4. Creşterea accesului la educaţie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educaţie şi formării 
profesionale, inclusiv la nivelul instituţiilor culturale cu rol educativ.  

 Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la educaţia antepreşcolaraşi a serviciilor de 
îngrijire a copiilor în cadrul tuturor comunităţilor;  
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 Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin 

dezvoltarea de campusuri şcolare şi facilităţi de transport şcolar, precum şi asigurarea unei mese calde;  
 Modernizarea şi dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale prin intermediul infrastructurilor şi 

resurselor educaţionale îmbunătăţite (incluzând resurse TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practică 
pentru şcolile agricole) accesibile tuturor;  
 Asigurarea accesului la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi a flexibilităţii ofertei de educaţie şi formare 

prin crearea, gestionarea şi dezvoltarea platformei naţionale de învăţare la distanţă şi a bibliotecii virtuale 
naţionale. 
 Politici bazate pe date de cercetare cu privire la acces şi participare la educaţie de calitate, cu scopul de 

a reduce prăsirea timpurie a şcolii, cu accent special pe tinerii din mediul rural şi cei de etnie romă;  
 Îmbunătăţirea competenţelor şi a sistemelor de formare a profesorilor, formatorilor, managerilor, 

personalului şcolii, formatorilor şi a personalului de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în sistemul 
de educaţie şi de formare profesională;  
 Dezvoltarea de conţinut educaţional, inclusiv în format digital, promovarea creativităţii şi combaterea 

stereotipurilor în educaţie şi formare profesională. 
 
Ţinte strategice pentru România 2020 
 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii până la 11,3%; 
 Creşterea ratei de participare la învăţământul terţiar al tinerilor de 30-40 ani până la 26,7%; 
 Promovarea învăţării permanente şi creşterea ratei de participare a populaţiei la formarea continuă 

până la 10%. 
 
Priorităţi regionale şi locale 
 

Aşa cum reiese din PRAI şi PLAI, obiectivele şi ţintele regionale şi locale pentru perioada planificată 
sunt următoarele: 
 
OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS Ţinta 1.1. Realizarea unei 
reţele de monitorizare a implementării măsurilor PLAI 

Ţinta 1.2. Desfăşurarea activităţii de monitorizare a impementării măsurilor prevăzute în PLAI 
Ţinta1.3. Consilierea unităţilor şcolare pentru elaborarea PAS în concordanţă cu recomandările PLAI 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 
Ţinta 2.1. Asigurarea accesului la informaţii structurate, privind şansele de ocupare pentru fiecare 
grup ţintă. 
Ţinta 2.2. Adaptarea ofertei profesionale iniţiale la nevoile de calificare. 
Ţinta 2.3. Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale. 
Ţinta 2.4. Implicarea şcolilor din IPT în programe de formare a adulţilor. 
Ţinta 2.5. Creşterea calităţii în procesul educaţionalîn IPT. 
Ţinta 2.6. Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor. 

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de formare 
continuă 

Ţinta 3.1. Asigurarea accesului la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din ÎPT. 
Ţinta 3.2. Instruirea cadrelor didactice responsabile cu proiectele europene pentru scrierea şi 
accesarea proiectelor. 

OBIECTIV 4: Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din ÎPT; 
Ţinta 4.1. Toţi elevii din unităţile şcolare ÎPT vor beneficia de servicii de consiliere pentru carieră. 
Ţinta 4.2. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a oferi servicii de consiliere şi 
orientare(elevilor, părinţilor). 

OBIECTIV 5: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 
Ţinta 5.1. Inventarul necesarului de lucrări de reabilitare a infrastructurii, stabilirea priorităţilor la 
nivel de şcoală şi reţea şcolară a judeţului. 
Ţinta 5.2. Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente, evaluarea costurilor şi 
identificareatuturor surselor de finanţare. 

OBIECTIV 6: Corelarea învăţământului universitar cu învăţământul profesional şi tehnic  
Ţinta 6.1. Eficientizarea relaţiilor dintre învăţământul universitar şi învăţământul profesional şi 
tehnic. 
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PARTEA A 2-A ANALIZA NEVOILOR 

Analiza mediului extern 
 

Programul Naţional de Reformă 2011-2015 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi 
aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), 
având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate 
de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.  

Studiile arată că economia regională a înregistrat o tendinţă de scădere în ultimii zece ani. Cu toate 
acestea, studiul privind piaţa muncii efectuat pe baza sondajului realizat în rândul întreprinderilor la nivel 
regional arată, fără îndoială, că tendinţa de scădere economică a încetat.  

Pentru asigurarea durabilităţii se recomandă „eforturi susţinute”, ceea ce presupune, în acest context, 
o atitudine de disciplină şi dorinţa de a întreprinde eforturile necesare, implicând o serie largă de factori 
interesaţi, şi nu în ultimul rând, partenerii sociali. Atât patronatele, cât şi sindicatele, trebuie să accepte şi să 
recunoască responsabilitatea pe care o au de a asigura angajamentul din partea membrilor lor şi o largă 
recunoaştere a nevoii de schimbare. Pentru partenerii sociali ar putea fi utilă organizarea de cursuri de 
pregătire privind dialogul social, la nivel regional şi local, pentru ca organizaţiile profesionale să poată face 
faţă acestor responsabilităţi sporite. 

În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii sociali trebuie intensificat, atât prin 
măsuri de eficientizare, cât şi printr-o mai strânsă cooperare între fiecare şcoală şi Agenţiile Judeţene de 
Ocupare a Forţei de Muncă. Prin astfel de colaborări s-ar putea organiza vizite în şcoli ale reprezentanţilor 
AJOFM care să le vorbească elevilor despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi întocmească 
un CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre aşteptările angajatorilor din partea viitorilor absolvenţi.       

În ceea ce priveşte şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată prin extinderea ofertei de cursuri de 
formare profesională a adulţilor pentru forţa de muncă actuală. Prin urmare, un accent tot mai mare trebuie 
pus pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi.  

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara, este situat în judeţul Timiş, care face 
parte din regiunea V-vest a României, la graniţa cu Ungaria şi Serbia, regiune care este un spaţiu multicultural, 
plurietnic şi multiconfesional. De asemenea, regiunea V-vest dispune de un potenţial turistic remarcabil şi de 
resurse naturale atractive. 
 La ora actuală, aşa cum reiese din statistici, judeţul Timiş are un nivel de dezvoltare superior mediei 
naţionale, dispunând de o industrie complexăşi diversificată, localizată în special în centrele urbane.  

Din punctul de vedere al capitalului uman, judeţul Timiş ocupă locul 4 pe ţară. Şi în Timişoara, unele 
întreprinderi au fost închise iar altele restructurate, în ultimii ani crescând ponderea întreprinderilor mici şi 
mijlocii în peisajul industrial local.  

În privinţa contribuţiei la PIB, ramura industrială se află pe locul secund (27% conform documentului 
PRAI, respectiv PLAI. 

În acest context economic, calificările ce rezultă din specificul şcolii noastre (domeniile electric, 
mecanic, servicii) sunt atractive atât pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor gimnaziale din zona în care se află 
şcoala, cât şi pentru cei din alte zone ale oraşului, ale judeţului şi chiar ale judeţelor limitrofe. 

Scăderea ratei de absolvire a învăţământului profesional este contrabalansată de creşterea 
spectaculoasă a ratei de absolvire din învăţământul liceal. Astfel, treptat, devine evident faptul că există o 
diferenţă accentuată între filiera teoretică şi cea profesională, atât în ceea ce priveşte ratele de abandon, cât şi 
ratele de absolvire. 
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Scăderea generală a populaţiei şcolare la nivel judeţean s-a reflectat şi în scăderea numărului de elevi 

înscrişi în clasa a IX a în ÎPT. 
Analizând structura planurilor de şcolarizare pentru judeţul Timiş se constată pentru liceul tehnologic 

o pondere mare a elevilor înscrişi la profilul Tehnic, urmată de profilul Servicii şi cu ponderea cea mai mică 
profilul Resurse naturale şi protecţia mediului 
 

Aspecte demografice generale 
 

Potrivit rezultatelor recensământului din 2011, populaţia stabilă a judeţului Timiş a fost de 649.777 
persoane, cu 29.918 persoane mai puţin decât la recensământul din 2002. 

Caracteristicile populaţiei influenţează toate procesele social-economice care au loc în mediul său de 
rezidenţă.Populaţia judeţului este caracterizată prin: 

- faptul că femeile au o pondere mai mare de 50%;  
- concentrarea în mediul urban (399.900 persoane în mediul urban faţă de 249.900 persoane în mediul 

rural, potrivit datelor obţinute în urma recensământului populaţiei în anul 2011); 
- o pondere a populaţiei active şi în vârstă de muncă mai mare decât cea de la nivel naţional (71,6% din 

totalul populaţiei);  
- o pondere a populaţiei de până la 14 ani sub media naţională (15,1%). 

În ceea ce priveşte structura pe principalele grupe de vârstă, se pot observa următoarele trăsături 
specifice (31 decembrie 2010): 
 populaţia sub 14 ani reprezintă 14% din populaţia judeţului; 
 populaţia între 16 - 65 de ani reprezintă 72,8% din populaţia judeţului; 
 populaţia cu vârstă de muncă, cuprinsă în intervalul 16 – 65 de ani reprezintă 72,8% din totalul 

populaţiei judeţului, 
 populaţia sub 15 ani şi cea de peste 65 de ani reprezintă 27,3% din totalul populaţiei. 
 populaţia tânără existentă în mediul urban cuprinsă în intervalul 0 - 29  de ani reprezintă36,6% din 

totalul populaţiei judeţului, în timp ce populaţia din mediul urban de peste 30 de ani reprezintă 63,4% 
din total populaţie. 
În mediul rural situaţia este următoarea: 

 populaţia sub 29 ani reprezintă 39,4% din populaţia judeţului; 
 populaţia între 30 – 65 de ani şi peste, reprezintă 47,4% din populaţia judeţului. 

Evoluţia populaţiei din judeţul Timiş se înscrie în trendul descrescător al populaţiei, datorită scăderii 
natalităţii şi a fenomenului de migraţie externă. De altfel, judeţul Timiş, alături de municipiul Bucureşti, este o 
zonă cu o natalitate dintre cele mai scăzute la nivel naţional. Majoritatea emigranţilor legali au un nivel ridicat 
de instruire şi calificare, sunt tineri, fără diferenţe semnificative de gen, preponderent persoane căsătorite. 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei şcolare, specialiştii anticipează că în intervalul 2015-2020 
scăderea populaţiei şcolare va fi mult mai accentuată (cca. 2.200 persoane pe an). Datorită acestor tendinţe, se 
estimează că populaţia între 15 şi 24 ani va ajunge în 2025 la 9.100 de persoane. 
 

Contextul geo-politic şi economic. Tendinţe ocupaţionale 
 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara îşi desfăşoară activitatea într-un 
mediu economic generos prin numărul şi structura agenţilor economici. 

Analizând datele economice obţinute la nivel judeţului Timiş, se poate constata o evoluţie superioară 
faţă de media naţională. Printr-o creştere substanţială de la an la an a cifrei de afaceri în numeroase domenii 
de activitate, mediul economic timişean oferă oportunităţi de integrare şi mobilitate profesională superioare 
altor regiuni. 

Poziţia geografică privilegiată conferă judeţului Timiş un avantaj strategic în relaţiile cu ţările 
occidentale. O treime din limitele judeţului constituie frontiere de stat cu Ungaria şi Serbia. 

Puterea economiei judeţului Timiş este determinată de diversitatea domeniilor economice, calitatea 
forţei de muncă, forţa sectorului privat, dominat de IMM-uri dinamice şi nivelul ridicat al investiţiilor străine. 
Municipiul Timişoara este cel mai dinamic pol urban de dezvoltare economică din ţară, un oraş deschis spre 
high-tech, IT şi comunicaţii. 
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Valoarea cu rolul determinant în dezvoltarea economiei o constituie resursa umană dinamică, 

inovatoare, specializată şi cu o bună pregătire profesională. Cererea de forţă de muncă în rândul investitorilor 
se concentrează spre tinerii muncitori calificaţi cu vârste de până la 35 de ani. 

Transformările de ordin macroeconomic din societatea românească au făcut ca în structura populaţiei 
angajate să se producă schimbări semnificative. 

În ceea ce priveşte ponderea populaţiei angajate în sectoare economice, se constată o migrare a 
personalului din industria prelucrătoare (aprox. 10%), către construcţii, comerţşi servicii. 

Judeţul Timiş dispune de o industrie diversificată şi complexă, localizată, în special, în centrele urbane, 
cea mai mare pondere revenind industriei prelucrătoare (70% din industria judeţului). 

Conform analizelor realizate de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea 
Profesională, ramurile care au pondere mai mare sunt: maşini şi echipamente electrice, mijloace pentru 
transport feroviar de mărfuri şi călători, producţia de mobilier, textile şi încălţăminte, industria alimentară. 

Se observă creşterea spectaculoasă a sectorului privat, atât prin privatizarea societăţilor comerciale cu 
capital de stat, cât şi prin înfiinţarea de firme private cu capital autohton sau străin. Potenţialul tehnic precum 
şi forţa de muncă calificată în mai multe ramuri ale industriei fac ca judeţul să fie atractiv pentru unii 
investitori străini. 

Printre principalele direcţii de dezvoltare se află şi industria „automotive”. Expansiunea fabricaţiei 
de autoturisme şi componente auto, modernizarea reţelei de furnizori şi integrarea ei în alianţele globale este 
provocarea crucială pentru dezvoltarea economiei româneşti. 

Corporaţiile internaţionale rămân „pilonii” dezvoltării sectorului auto, motiv pentru care ele trebuie să 
fie atrase, „fixate” pe termen lung şi asumate ca entităţi ale economiei româneşti. În acest context, creşte rolul 
şcolii româneşti în furnizarea forţei de muncă de calitate pentru aceste sectoare. 

Timişoara beneficiază de investiţii masive realizate de mari grupuri din acest domeniu în deschiderea 
unor linii de fabricaţie: Continental Autimotive Products, Dräxlmaier Group, TRW Automotive, etc. 

În ultimii ani, asistăm la o creştere importantă a cererii de forţă de muncă calificată din partea unor 
firme din industria „automotive”, ceea ce determină o reconsiderare a politicilor educaţionale ale şcolii în ceea 
ce priveşte ofertarea unor programe de formare iniţială sau continuă. 
 Sectorul serviciilor înregistrează o creştere rapidă, dublată de apariţia şi dezvoltarea unorsubramuri 
ale acestui sector. Cele mai mari cifre de afaceri sunt obţinute de comerţ, transporturi, telecomunicaţii, turism 
şi de serviciile generale. 

Se impune astfel, să fie acordată o atenţie deosebită acestui sector care cunoaşte o dezvoltare 
puternică, urmărind tendinţa din ţările Uniunii Europene, unde acest sector de activitate se află pe primul loc 
în cadrul activităţii economice. De altfel, dinamica pozitivă a sectorului de servicii a permis absorbţia unei 
părţi tot mai mari a populaţiei active. 

Conform PLAI Timiş pentru perioada 2013-2020, industria judeţului Timiş este puternică şi 
diversificată fiind susţinută de tradiţie, localizarea vestică a judeţului precum şi forţa de muncă înalt calificată, 
atuuri care sunt confirmate de prezenţa numeroasă aici a investitorilor, autohtoni şi străini. 

Ramurile care au pondere mai mare sunt: maşini şi echipamente electrice, mijloace pentru transport 
feroviar de mărfuri şi călători, producţia de mobilier, textile şi încălţăminte, industria alimentară. Se remarcă 
creşterea spectaculoasă a sectorului privat, atât prin privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat, cât 
şi prin înfiinţarea de firme private cu capital autohton sau străin. 

Printre companiile străine de prestigiu prezente amintim cu care Liceul Tehnologic Energetic „Regele 
Ferdiand I” Timisoara colaboreaza în prezent sunt: Continental Anvelope, Continental Automotive, 
Continental Contitech, Drexlmayer, Elma Electronics, Carpatsticks, Smithfield. Răspunzând acestei realităţi, 
Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timişoara va trebui să-şi adapteze politicile educaţionale 
astfel încât să reacţioneze în timp util la toate schimbările de pe piaţa muncii şi să facă faţă solicitărilor 
agenţilor economici parteneri. 

 

Descrierea grupurilor de interes 
 

Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese care, uneori, pot deveni 
antagonice dar, printr-o activitate competentă a Consiliului de Administraţie al şcolii, acestea se pot armoniza. 
Principalele grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, sunt centrate pe: elevi, părinţi, 
comunitate locală. 
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Din studiile realizate pe această temă se desprind următoarele concluzii: 

1. Elevii aşteaptă de la şcoală ca prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent, un 
curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea aptitudinilor necesare în 
specializarea urmată, condiţii cât mai bune de învăţare; 

2. Şcoala solicită de la elevi să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea, să 
cunoască şi să respecte regulamentul şcolar, să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii 
performanţei; 

3. Părinţii aşteaptă de la şcoală să le fie respectate opţiunile, şcoala să-i pregătească pe elevi pentru 
inserţie socială, şcoala să găsească şi să adopte concordanţe între personalitatea fiecărui elev şi să 
acţioneze în direcţia realizării lor; 

4. Şcoala solicită de la părinţi colaborare, sprijin, receptivitate, implicare în rezolvarea problemelor şcolii; 
5. Comunitatea aşteaptă de la şcoală cetăţeni educaţi, adaptaţi şi adaptabili, cu receptivitate la nevoile 

sale,recunoaşterea efortului depus, a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar, ambianţă 
pozitivă de înţelegere şi respect; 

6. Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală: implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor şcolii, 
recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii, popularizarea rezultatelor bune. 

 

Analiza mediului intern 
 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara pune la dispoziţia elevilor programe de 
formare diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, dar cu o importantă componentă în dezvoltare 
locală.  

Deoarece provenienţa elevilor se bazează pe un aflux substanţial din mediul rural şi din alte oraşe ale 
judeţului, aceştia beneficiază de serviciile internatului (127 locuri) care a fost reamenajat în anul 2016.  

Elevii beneficiază de asistenţă medicală cu medic şcolar, asistent medical şi de asistenţă 
psihopedagogică sub îndrumarea Centrului de Asistenţă Psihopedagogică de pe lângă ISJ Timiş.  

Întreaga unitate de învăţământ este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de 
învăţare, elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare.  

Se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de 
sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare. 

Datele caracteristice școlii noastre  sunt următoarele: 
 
 Construcţie- parter +2 etaje 

Statut juridic: Proprietate a domeniului public– destinaţie învăţământ 
Suprafaţa totală de care dispune şcoala: 30.000 m2, din care 9.120 m2- suprafaţă construită  
Spaţii funcţionale:  
 Spaţii de învăţământ: 12 săli de clasă, 2 cabinete, 4 laboratoare, 1 atelier şcoală, 2 terenuri sport 
 Spaţii anexă: cantină, internat, o sală de sport 

 
Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1   Săli de clasă /grupă 12   672  
2   Cabinete 2   112  
3   Laboratoare 4   224  
4   Ateliere 1   454,92  
5   Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport  1 sală + 2 terenuri  848 + 2012 = 2860  
6   Spaţii verzi 3   500  

 
Unitatea funcţionează în două schimburi, durata orei de curs, respectiv a activităţilor didactice, este 

de 50 minute, iar a pauzelor şi activităţilor recreative este de 10 minute. 
 
Spaţiile auxiliare: 
 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
1 Bibliotecă şcolară  2 114 
2 Sală pentru servit masa 1 216 
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3 Dormitor 22 792 
4 Bucătărie 3 108 
5 Magazie alimente 2 30 
6 Spaţii sanitare 13 1126 
7 Spaţii depozitare materiale didactice 6 252 
 Total 49 2638 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
1 Secretariat 1 22,5 
2 Spaţiu destinat echipei manageriale 3 46,8 
3 Contabilitate 1 24 
4 Casierie 1 12 
5 Birou administraţie 1 14 
 Total 7 119,3 

Utilităţi: 
 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara dispune de următoarele utilităţi:  
 energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare; 
 alimentare cu apă şi canalizare; 
 telefon, conectare Internet; 
 spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului; 
 Legătură INTERNET: fibră optică, 2 Mbps minim garantat, maxim 10 Mbps. 

 
Condiţiile de microclimat în majoritatea spaţiilor de instruire sunt corespunzătoare. O parte din 

camerele de internat, spaţiile destinate activităţilor manageriale, de secretariat şi administrative, sala festivă 
şi sala profesorală au fost reabilitate recent prin schimbarea mobilierului şi igienizare.  

Curriculum 
 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara pregăteşte elevi prin liceul tehnologic şi 
şcoală profesională. 

Absolvenţii şcolii au una din specializările: tehnician în instalaţii electrice, tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii, tehnician în activităţi economice,tehnician energetician, maistru electrician centrale, 
staţii şi reţele electrice, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, electrician aparate şi echipamente 
electrice şi energetice, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale şi operator la maşini cu comandă 
numerică. 

Curriculumul are următoarele caracteristici:  
- este bazat pe standarde ocupaţionale şi de pregătire profesională construite pe ideea competenţei 

integrate; 
- este predeterminat de studii ale pieţei economice şi a mobilităţii forţei de muncă; 
- este modular la nivelul distribuirii ariilor de cunoaştere, formă determinată de tendinţa de integrare a 

disciplinelor în arii de învăţare care să exprime modul specific de dezvoltare a cunoaşterii prin intuiţie 
şi experienţă. 

Structurile curriculare derivă dintr-o concepţie integrată asupra sistemului care este: 
- deschisă şi permite acordarea creditelor transferabile în interiorul parcursurilor profesionale specifice 

unei structuri curriculare, adică mobilitate verticală şi acordarea celei de „a doua şanse” celor care, din 
diferite motive, nu au putut utiliza prima şansă a parcursului şcolar; 

- flexibilă în ceea ce priveşte pregătirea profesională, deoarece permite adaptarea la nevoile de formare 
identificate pe baza analizelor pieţei muncii, precum şi crearea oportunităţilor pentru rute 
profesionale individualizate. 
Elaborarea structurii planului de şcolarizare s-a realizat în funcţie de specificul şcolii, resursele umane 

şi materiale existente,pe baza studierii cererii de forţă de muncă pe piaţa locală şi la nivel regional şi naţional, 
precum şi prin consultarea agenţilor economici cu care şcoala derulează activităţi de parteneriat. Disciplinele 
din cadrul CDL permit aprofundarea pregătirii de specialitate, asigurând la finele ciclului de studiu atât 
continuarea studiilor cât şi integrarea pe piaţa muncii. 

Dezvoltarea curriculară se realizează pe baza unor proceduri documentate, în urma consultării 
elevilor, părinţilor şi a profesorilor, pentru stabilirea manualelor şi auxiliarelor curriculare. 
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Activităţile de proiectare curriculară în plan local s-au concentrat pe adaptarea ofertei şcolii la nevoile 

exprimate de beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor de formare furnizate de şcoală. Plecând de la feed-
back-ul primit de la aceştia, au fost elaborate sau revizuite proiectele de curriculum în dezvoltare locală. La 
nivelul disciplinelor şi modulelor s-au constituit grupuri de lucru formate din ingineri şi maiştri (CDL). În 
cazul CDL, echipele au identificat teme de proiecte locale de interes pentru partenerii economici ai şcolii, pe 
care le-au integrat în programele stabilite la nivel naţional, respectând procedura specifică şi structura 
recomandată de minister. 

Toate programele de Curriculum în dezvoltare locală aplicate în prezent se sprijină pe cel puţin un 
proiect local concret, fiind avizate de: 

- Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Formarea Profesională Timiş; 
- Inspectoratul Şcolar Judeţeani Timiş; 
- Consiliul pentru curriculum al şcolii, prin director şi reprezentantul agenţilor economici parteneri. 

În Anexa 6se prezintă lista proiectelor CDL avizate şi aplicabile din anul şcolar2018-2019. 

Resurse umane 

A. Elevi 
Efectele scăderii demografice din ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern, s-au resimţit şi la 

nivelul unităţilor şcolare, numărul de elevi înscrişi scăzând de la un an la altul. 
Cel mai mare număr de elevi inscriși la liceu sunt rezidenţi în Timişoara, dar provenienţa elevilor de la 

învățământul profesional se bazează şi pe un aflux semnificativ din mediul rural, din alte oraşe timişene sau 
din alte judeţe. 
Nr crt An scolar Nr elevi inscriși Nr clase 

1 2013-2014 855 40 
2 2014-2015 759 31 
3 2015-2016 625 29 
4 2016-2017 670 29 
5 2017-2018 666 27 
6 2018-2019 617 24 
7 2019-2020 623 24 

 
 

 

 
 
Se observă o scadere a numărului de 
elevi, lucru altfel de așteptat datorită 
scăderii demografice. 
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B. Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Acoperirea posturilor cu personal didactic şi didactic auxiliar calificat a fost integrală în ultimii ani 
şcolari. În schimb, există posturi de muncitori, îngrijitori şi paznici neocupate datorită blocării acestora după 
pensionarea sau plecarea din unitate a angajaţilor. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal 
nedidactic, conform normativelor în vigoare este de 99% în acest an şcolar. 

În Anexa 4 se prezintă, pentru perioada anilor şcolari: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
și 2018-2019. 

- distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat; 
- distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat;  
- distribuţia pe posturi a personalului didactic auxiliar; 
- distribuţia pe posturi a personalului nedidactic. 

Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare şi au gradul didactic I. 
În Anexa 5 se prezintă situaţia pe grade didactice a cadrelor angajate la Liceul Tehnologic Energetic 

„Regele Ferdinand I”, Timişoara, în anul şcolar 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019.  

Resurse materiale 
 

Spaţiile destinate activităţilor manageriale, de secretariat şi administrative au fost dotate cu mobilier 
şi echipamente IT şi de birotică noi, care acoperă necesităţile specifice acestor compartimente. 

Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte cu următoarele caracteristici: 
- număr de volume: 24.978; 

- domeniul de referinţă: beletristică, pedagogie şi metodica specialităţilor, ştiinţă şi tehnică; 

- număr fişe de cititori: 229, din care 184 fişe ale elevilor (din care 150 active), 29 fişe ale profesorilor 
(11 active) şi 16 fişe ale personalului auxiliar (6 active); 

Dotarea cu echipamente IT şi multimedia a spaţiilor de instruire este următoarea: 
Dotarea laboratoarelor de informatică: În cele 2 laboratoare sunt instalate un număr de 75 de staţii de 

lucru şi monitoare. 
Număr de elevi ce revin la un computer instalat, doar în laboratoarele IT: 

 

Nr crt An școlar Nr elevi/computer 
1 2016-2017 12,5 
2 2017-2018 13,34 
3 2018-2019 12,34 

Alte echipamente IT, echipamente multimedia şi software educaţional care pot fi utilizate în prezent 
pentru activităţi didactice: 

VIDEOPROIECTOR 
Nr.crt ECHIPAMENT LOCUL DE DISPUNERE 

1 BENQ sala 1 
2 BENQ sala 2 
3 BENQ sala 3 
4 BENQ sala 7 
5 OPTOMA sala 3 
6 OPTOMA sala 4 
7 OPTOMA sala 8 
8 OPTOMA sala 9 
9 EPSON lab.info 1 

10 EPSON lab.info 2 
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TOTAL 10 
 

LAPTOPURI 

Nr.crt ECHIPAMENT LOCUL DE DISPUNERE 
1 Laptop LENOVO CEAC 
2 Laptop LENOVO E330 HD I3-3120M 4GB Director 
3 Laptop LENOVO E330 HD I3-3120M 4GB Director adjunct 
4 Laptop Toshiba Secretar şef 
5 Laptop HP FH-526 AA Aria curriculară tehnologii 
6 Laptop HP FH-526 AA Aria curriculară matematică 

7 Laptop HP FH-526 AA 
Aria curriculară om şi 
societate 

8 Laptop HP FH-526 AA Informatizare 
9 Laptop HP FH-526 AA CEAC 

10 Laptop HP FH-526 AA Consilier educativ 
11 Laptop FUJITSU Siemens Informatizare 
12 Laptop Assus Informatizare 

TOTAL 12 
 

CALCULATOARE 

Nr.crt LOCUL DE DISPUNERE Nr. 
1 Informatizare-Salarizare 2 
2 Casierie 1 
3 Contabilitate 2 
4 Secretara  1 
5 Secretara şefă 1 

Total administrativ 7 

1 Cancelarie 1 
2 Achizitii 1 
3 Sala 1 1 
4 Sala 2 1 
5 Sala 3 1 
6 Sala 4 1 
7 Cabinet socio-umane 2 
8 Cabinet chimie 1 
9 Cabinet romana 1 

10 Cabinet ingineri1 1 
11 Cabinet ingineri2 1 

Total calculatoare profesori 12 
 
 

IMPRIMANTE 

Nr.crt ECHIPAMENT LOCUL DE DISPUNERE 
1 CANON IX 4000 Salarizare /Informatizare 
2 CANON MP 150 CAB PSIHO 
3 HP 1102 Salarizare /Informatizare 
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4 HP P 1006 Casierie 
5 HP 1660 Sala 1 
6 HP INVERT CAB PSIHO 
7 HP 5652 Aria curriculară tehnologii 
8 HP 1018 Biblioteca 
9 HP PH 1102 W Cantina 

10 XEROX PH 3122 CEAC 
11 XEROX PH 3117 CAB PSIHO 
12 EPSON L120 CEAC 
13 EPSON ACULASER M 1400 Cabinet medical 
14 IBM 1116 Laborator INFO 1 
15 KONICA MINOLTA 1400W Laborator INFO 1 

TOTAL 15 
 

MULTIFUNCTIONALE 
Nr.crt ECHIPAMENT LOCUL DE DISPUNERE 

1 Multifunctional CANON MF 4150 Director adjunct 
2 Multifunctionala CANON Ir 2018 Secretariat 
3 Multifunctionala CANON Ir 2318 Secretariat 
4 Imprimanta CANON  MF3220 Contabilitate 
5 Imprimanta CANON  5940dn Sala 1 
6 CANON mf 4150 Aria curriculară limbă şi comunicare 
7 Canon MF 4320  Sala 12 
8 Canon 1133 Aria curriculară tehnologii 
9 Canon IR2520 Aria curriculară tehnologii 

10 HP M 277n Secretariat 
11 HP M 1212 nf Salarizare /Informatizare 
12 HP 2035 Sala 3 
13 HP 276 n Sala 4 
14 HP M 1120 Aria curriculară tehnologii 
15 Xerox WC 3210 Secretariat 
16 Xerox WC 5222 Salarizare /Informatizare 
17 Xerox WC 5222 Contabilitate 
18 Xerox WC 3215 Aria curriculară matematică 
19 LEXMARK MX310dn Director 
20 LEXMARK MX310dn Contabilitate 
21 Brother T 300 Secretar sef 
22 Kiocyena 1620 Sala profesorala 
23 Philips laser 6520 Sala profesorala 
24 MINOLTA Di 200 Aria curriculară matematică 

TOTAL=24 24 
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Resurse financiare 
Resursele financiare ale şcolii provin din: bugetul local, autofinanţare, donaţii şi sponsorizări. Bugetul 

a fost calculat conform legii, aplicându-se costul standard/elev. 
 

Bugetul pe anul 2016: 
 CHELTUIELI MATERIALE: 2769693RON 
 SALARII:1530527 RON 
 INVESTIŢII: 251219 RON 
Bugetul pe anul 2017: 
 CHELTUIELI MATERIALE: 1720000 RON 
 SALARII: 2747200 RON 
 INVESTIŢII: 19800 RON 
Bugetul pe anul 2018: 
 CHELTUIELI MATERIALE: 1670000 
 SALARII:3776571 RON 
 INVESTIŢII: 19800 RON 

 
 

 
 

An fiscal Cheltuieli materiale Salarii Investiţii 
2016 27.696.963 153.0527 251.219 
2017 1.720.000 2.747.200 0 
2018 1.670.000 3.776.571 19.800 
2019    

 
Relaţia cu comunitatea 

 
Ca parte componentă a practicii sociale, educaţia se raportează la societate şi individ, mijlocind în mod 

specific raporturile lor, prin formarea şi integrarea individului în societate astfel încât acesta, descoperind 
experienţele, valorile şi exigenţele societăţii, să creeze el însuşi valori şi să recreeze socialul. În contextul 
asumării acestei realităţi, şcoala trebuie să construiască punţile necesare între societate şi individul pe care îl 
formează, iar proiectarea demersurilor sale în funcţie de nevoile acestora poate fi instrumentul cel mai 
eficient. 

De-a lungul timpului, şcoala noastră a stabilit relaţii de colaborare şi de sprijin, reciproc avantajoase, 
cu diferite segmente ale comunităţii locale. 

Cel mai important dintre parteneriate este cel realizat cu familiile elevilor, ca beneficiare indirecte a 
servicilor educaţionale şi de formare profesională oferite de şcoală. 

Părinţii elevilor sunt organizaţi, în conformitate cu „Regulamentul de funcţionare şi organizare a 
învăţământului preuniversitar.” Alţi partenerii importanţi ai şcolii din mediul social sunt: Instituţiile 
administraţiei locale, direcţii, inspectorate şi agenţii guvernamentale, organizaţiile nenguvernamentale, 
organizaţiile sindicale, partenerii din domeniul cultural , parteneri din mediul educaţional. 
Instituţiile administraţiei locale: 
 Prefectura Judeţului Timiş; 
 Primăria Municipiului Timişoara; 
 Consiliul Local Timişoara; 
 Consiliul Judeţean Timiş. 

Direcţii, inspectorate şi agenţii guvernamentale: 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş; 
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Timiş; 
 Inspectoratul de Jandarmi Timiş; 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş; 
 Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Timiş; 



 

21 
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş; 
 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Organizaţiile nonguvernamentale: ” Fundaţia “Rudolf Walter”, Organizaţiile sindicale. 
Partenerii din domeniul cultural sunt: Teatrul Naţional Timişoara, Filarmonica Banatul, Centrul 

Cultural Francez din Timişoara, Centrul Cultural German din Timişoara, British Council Timişoara. 
Cei mai importanţi parteneri ai şcolii din mediul educaţional sunt: 

 Universitatea Politehnica din Timişoara; 
 Universitatea de Vest din Timişoara; 
 Casa Corpului Didactic Timiş. 

Cu toate aceste instituţii şcoala derulează proiecte în următoarele domenii: orientarea şi consilierea 
tinerilor în dezvoltarea unei cariere, formarea de abilităţi şi competenţe profesionale, antreprenoriale şi 
comunicaţionale, mobilitate profesională a elevilor şi profesorilor, formarea continuă a profesorilor în 
domeniul specialităţii şi cel al ştiinţelor psiho-pedagogice, acordarea de asistenţă şi sprijin reciproc în 
derularea unor activităţi etc. 

Segmentul partenerial cel mai semnificativ îl reprezintă cel economic. Domeniile prioritare de 
colaborare cu agenţii economici parteneri sunt: 
 instruirea practică a elevilor; 
 orientarea profesională a elevilor; 
 monitorizarea integrării profesionale a absolvenţilor; 
 acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor de curriculum în dezvoltare locală şi 

elaborarea unor auxiliare curriculare; 
 realizarea unor studii de oportunitate privind programe de formare profesională iniţială şi continua 

 
În anexa 7 este prezentată lista parteneriatelor cu agenții economici parteneri ai şcolii. 

Analiza procesului instructiv-educativ - concluzii 
 

Din asistenţele efectuate la clasă cât şi din discuţiile cu cadrele didactice, cu elevii ,părinţii şi 
reprezentanţii agenţilor economici unde se desfaşoară practica elevilor, rezultă următoarele: 

• Elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare în proporţie de până la 70%; 
• Se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor materiale pentru frecventarea 

cursurilor; 
• Peste 70% din elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale; 
• Aproximativ 35% din elevi au frecvenţa la cursuri deficitară, ceea ce a constituit principala cauză a 

eşecului şcolar; 
• Aproximativ 65% din cadrele didactice folosesc metode moderne de predare; 
• Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore; 
• Aproximativ 40% dintre cadrele didactice utilizează învăţarea centrată pe elev; 
• Se constată inerţia unor cadre didactice în introducerea metodelor moderne de predare şi evaluare a 

competenţelor elevilor; 
• Se pune mare accent pe educaţia informală, în defavoarea celei formale; 
• Munca educativă a unora dintre diriginţi este ineficientă, fapt datorat şi slabei colaborări cu familiile 

elevilor, care sunt total dezinteresate de educaţia copiilor lor; 
• Circa 40% dintre elevii şcolii sunt navetişti, iar rutele de navetă implică un efort deosebit din partea 

acestor elevi - nu există o corelare eficientă între orarul şcolar şi orarul companiilor de transport, 
situaţie care conduce la acumularea unei oboseli cronice a elevilor şi, implicit, la rezultate slabe la 
învăţătură şi chiar la acumularea unui număr foarte mare de absenţe, îndeosebi în sezonul de iarnă. 

Eficacitate educaţională. politici şi strategii manageriale 
Pentru o buna implementare a curriculumului şcolar am adus la cunoştinţa cadrelor didactice, elevilor, 

parinţilor, legislaţia specifică educaţiei (Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
bacalaureat, Metodologia de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, 
Metodologia privind atestarea profesională, Metodologia de continuare a studiilor după finalizarea 
învăţământului obligatoriu, Legea calităţii în educaţie, ROFUIP, ROI, etc). 

Acest demers s-a desfaşurat astfel:  
 pentru cadrele didactice, în fiecare Consiliu Profesoral s-au prelucrat noutăţile legislative; 
 pentru elevi şi părinţi, în sedinţele cu părinţii sau la orele de dirigenţie au fost prelucrate 

metodologiile, aceştia semnând pentru luare la cunoştiinţă. 
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Oferta educaţională a şcolii a fost stabilită în funcţie de nevoile specifice comunităţii, ţinand seama de 
faptul că specializarile oferite de şcoala noastrp drept finalităţi pentru absolvenţi sunt foarte atractive şi 
cautate pe piaţa muncii:  
 nivel 4 de calificare: tehniciani în instalații electrice, tehnicieni în activități economice; 
 nivel 3 de calificare: - electricieni aparate şi echipamente electrice și energetice, electomecanici utilaje 

și instalații industriale, operatori la mașini cu comandă numerică la școala profesională; 
 nivel 5 de calificare: - maistrii electricieni stații și centrale electrice. 

Pentru clasele de liceu s-au elaborat CDL-uri – curriculum în dezvoltare locală în colaborare cu agenții 
parteneri ai școlii care să răspundă nevoilor reale de pregătire a specialiștilor pentru piața muncii. 
 

Analiza portofoliului de produse 

Analiza pest a mediului intern şi extern 
 
A. Factori Politico-Legali: 
a) Legislaţia muncii: 

• permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor pentru compartimentele 
deficitare; 

• nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute. 
 
b) Activitatea partidelor politice: 

• toate partidele politice promovează măsuri şi politici educaţionale menite să continue dezvoltarea şi 
modernizarea sistemului ; 

• lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare; 
•  stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor. 

c) Activitatea de lobby: 
• părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor 

instructive-educative; 
• cadrele didactice colaborează cu firmele și agentii economici prezentând principalele realizări în 

activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de elevi, rata frecventei şi rezultatele 
scolare. 
 

B. Factori economici 
a) Activitatea economică: 

• creșterea activităţii economice a unor mari întreprinderi situate în imediata vecinatate a şcolii 
influenţează pozitiv rata inserţiei profesionale a elevilor la terminarea şcolii; 

• apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oprtunităţi de sponsorizare a şcolii. 
c) Politica bugetară: 

• la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare 
asigurării în condiţii decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ. 

d) Venitul disponibil al familiei: 
• scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor. 

 
C.Factori socio-culturali: 
a) Atitudinea faţă de muncă: 

• atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor şi părinţilor.  
b) Rata natalităţii: 

• scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara şi din judeţ crează probleme în 
realizarea planului de şcolarizare astfel încadrarea personalul didactic titular în unitatea de învăţământ 
este afectată prin diminuarea normelor didactice. 

c) Nivelul educaţional: 
• majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie și sub medie. 

d) Probleme etnice: 
• în comunitate coexistă armonios populaţia română cu cea maghiară, germană şi sârbă. 

e)Atitudine faţă de religie: 
• coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii: ortodocşi, neoprotestanţi şi catolici. 
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D. Factori tehnologici: 
a)Dotarea, baza materială  

• clădiri, funcţionale, cu dotări şi utilităţi necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ; 
• acces la Internet; 
• cabinete de informatica. 

Analiza  Swot 
 

Analiza SWOT este o metodă internă folosită pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu 
asupra școlii. Ea funcţionează ca o radiografie a unității de învățământ şi evaluează în acelaşi timp factorii de 
influenţă interni şi externi ai acesteia, precum şi poziţia ei pe piaţă educațională. Pentru a realiza o bună 
diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi 
mediul extern, pe următoarele paliere: a) management b) oferta curriculară c) resurse umane d) resurse 
materiale şi financiare e) relaţiile cu comunitatea. 

Analiza SWOT următoare are la bază datele colectate și interpretate aferente anului școlar 2017-2018, 
început și încheiat integral pe baza PAS-ului precedent, prin raportare la care s-a realizat prezentul document 
strategic. 

PUNCTE TARI      PUNCTE SLABE 
CURRICULUM 

Şcoala oferă servicii la nivel liceal, profesional şi şcoală 
de maiştri. 
Şcoala a dezvoltat un puternic parteneriat cu agenţii 
economici locali. 
Programele CDL se sprijină pe proiecte locale concrete 
şi au avizele CLDPSFP şi ISJ Timiş. 

Manuale depăşite sau lipsa acestora pentru 
disciplinele tehnice. 
Planul de școlarizare a fost diminuat cu 2 clase de 
învățământ profesional. 

RESURSE UMANE 
Personal didactic calificat 100%. 
Ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este de 
73,75%. 
Relaţiile interpersonale existente favorizeaza crearea 
unui climat educational deschis, stimulativ. 
Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor 
didactice (comisii constituite pe diverse domenii de 
activitate) 
Procent de. promovabilitate ridicat la examenele de 
certificare a competenţelor profesionale. 
Dorinţa de implicare a elevilor în desfăşurarea 
activităţilor educative şi extracurriculare. 
Absolvenţi integraţi profesional şi social. 
Existenţa unui psiholog şcolar. 
Programele pentru CDL se sprijină pe proiecte locale 
concrete şi au avizele CLDPS şi ISJ Timiş. 
Disponibilitate pentru autoperfecţionare prin aplicarea  
conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
Există receptivitate pentru lucrul în echipă. 
Implicarea profesorilor/elevilor în diferite proiecte 
finanţate din fonduri europene care contribuie la 
dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale. 
Implicarea consiliului elevilor în procesul educativ. 
Organizarea de activităţi extracurriculare multiple. 

Utilizarea insuficientă a tehnologiei moderne în 
cadrul activităţilor instructiv-educative. 
Risc de abandon şcolar şi absenteism în rândul 
elevilor. 
Manifestări comportamentale agresive, violente în 
rândul elevilor şcolii. 
Nivelul scăzut de cunoştinţe al elevilor datorat şi 
scăderii interesului elevilor pentru învăţare. 
Procent de promovabilitate scăzut la examenul de 
bacalaureat. 
Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor 
şcolii este urmărită empiric, fără a exista un sistem 
bine organizat în acest sens. 
Scăderea motivaţiei şi interesului unor cadre 
didactice din şcoală pentru activităţile profesionale 
(perfecţionare, activităţi extracurriculare, 
confecţioanare materiale didactice, pregătirea 
elevilor pentru concursuri şcolare). 
Relaţia părinte-şcoală nu se ridică la nivelul impus 
de importanţa ei în educaţia tinerilor. 
 

RESURSE MATERIALE 
Baza materială a şcolii recent modernizată (spaţiile de 
învăţământ, dotarea cabinetelor şi laboratoarelor. 
Existenţa şi modernizarea unei Biblioteci cu volum 
mare de cărţi. 
Existenţa unui laboratoar de informatică, și unul de 
electropneumatică. 

Dotarea atelierelor şcoală este insuficientă şi 
învechită. 
Funcţionarea atelierelor mecanică şi electrotehnică 
într-un spaţiu neconform cu standardele actuale. 
Lipsa softuri educaţionale pentru diverse discipline. 
Inexistenţa unui săli festive. 
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Sală şi teren de sport.  
Existenţa sistemului de supraveghere video.  
Existenţa unui Radio Şcoală-Radio Energy. 
Şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare. 

 
PUNCTE TARI      PUNCTE SLABE 

RESURSE FINANCIARE 
Derularea operaţiunilor financiare în conformitate cu 
graficele stabilite de instituţiile aferente. 

Nu s-au alocat fonduri cu destinaţie directă pentru 
modernizare bazelor de pregătire practică. 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 
Parteneriat solid cu agenţii economici. 
Parteneriate cu organizaţii şi instituţii din diverse 
segmente ale comunităţii locale.  
Organizarea unor activitati extracurriculare cu sprijinul 
unor institutii de cultură (vizite la muzee, vizionări 
spectacole, excursii etc). 

Parteneriatul cu părinţii are un grad ridicat de 
formalism, în detrimentul eficienţei şi implicării 
acestora în viaţa şcolii. 
Puţine legături cu ONG-uri  

                           OPORTUNITĂŢI                                                                                   AMENINŢĂRI 
CURRICULUM 

Sprijin din partea comunităţii pentru derularea unor 
proiecte de protecţie şi susţinere educaţională a 
colectivităţilor vulnerabile-copiilor instituţionalizaţi. 
Valorificarea parteneriatelor în îmbunătăţirea tranziţiei 
de la şcoală la locul de muncă. 
Dezoltarea şcolii profesionale. 
Deschiderea agenţilor economici pentru colaborare cu 
şcolile în dezvoltarea de CDL. 
Posibilitatea de autorizare a şcolii ca furnizor de 
formare profesională. 
Existenţa finanţării prin proicetul ROSE la nivelul 
şcolii/Participarea la Proiectele Ministerului Educatiei 
Naţionale pentru invatamantul liceal: ROSE care pentru 
şcoala noastră va presupune: creşterea frecvenţei 
elevilor la ore prin desfăşurarea de activităţi interactive 
care presupun utilizare TIC; scăderea ratei 
absenteismului şcolar prin organizarea de activităţi 
extracurriculare non formale. 

Demotivarea elevilor. 
Reducera ofertei şcolii datorită imposibilităţii de a 
asigura cadre didactice pentru anumite calificări 
solicitate de agenţii economici. 
Externalizarea unor sevicii care i-ar putea implica 
pe profesorii şcolii determină slaba motivare a 
acestora de a se implica în proiecte educaţionale. 
Curriculum naţional pentru licee cu profil 
tehnologic foarte încărcat informaţional, neadaptat 
nevoilor elevilor. 

RESURSE UMANE 
Organizarea unor activităţi metodice care să favorizeze 
împărtăşirea experienţelor personale. 
Varietatea cursurilor CCD. 
Proiectul ROSE care duce la creşterea încrederii 
elevilor în forţele proprii, creşterea stimei de sine, 
cunoaşterea de sine, a dezvoltării interesului pentru 
promovarea cursurilor liceale a elevilor prin implicarea 
cabinetului scolar de asistenţă şi consiliere 
psihopedagogică. 
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor 
didactice. 
Firme interesate de a-şi recruta şi forma în perspectivă 
personal specializat. 
Oferte la nivel naţional şi judeţean de colaborare cu 
şcoli similare din tarăşi străinatate. 

Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 
de formare. 
Orientare şcolară a absolvenţilor de opt clase 
realizată superficial. 
Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea numărului 
de clase(sursa PLAI). 
Situaţia socio-economică a familiilor elevilor, care 
duce la criza de timp a părinţilor şi neimplicarea lor 
în viaţa şcolară a propriilor copii. 
Creşterea gradului de sărăcie a populaţiei care 
conduce la creşterea abandonului şcolar. 
Migraţia forţei de munca spre alte ţări europene 
determină sindromul home alone  - existența unui 
număr semnificativ de elevi ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate. 
Părinți dezinteresați de viitorul școlar și profesional 
al propriilor copii. 
Inexistenţa cadrelor didactice calificate (profil 
tehnologic) pentru oferta de calificare a şcolii. 
Scăderea performanţei şcolare a elevilor pe fondul 
dezinteresului familiilor pentru evoluţia şcolara a 
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elevilor. 
Păstrarea şi întreţinerea deficitară a spaţiilor 
şcolare datorate mentalităţii distructive a unor 
elevi. 
Relaţia părinţilor cu şcoala este deficitară. 

 
                           OPORTUNITĂŢI                                                                                   AMENINŢĂRI 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
Valorificarea parteneriatului cu comunitatea locală 
(primărie şi agent ec) pentru reabilitarea atelierului 
şcoală şi dotarea acestuia. 
Realizarea unui laborator de electropneumatică. 
Atragerea de fonduri prin proiecte,venituri 
extrabugetare. 
Disponibilităţile autorităţilor locale, judeţene, a MEN de 
a finanţa proiecte de modernizări şi investiţii în şcoli. 
Existenţa unor spaţii care pot fi închiriate în scopul 
obţinerii un unor fonduri băneşti. 

Baza de instruire practică nu se ridică la nivelul 
impus de tehnologiile moderne din societăţile 
comerciale de profil din zonă. 
Dotarea insuficientă a laboratorelor nu permite 
atingerea în totalitate a competenţelor profesionale 
solicitate de agenţii economici. 
Conştiinţa morală inexistentă a unor elevi privind 
păstrarea spaţilor şcolare. 
Număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I. 
Acordarea unui buget insuficient pentru procurarea 
softurilor educaţionale şi a altor materiale digitale 
specifice aplicaţiilor de instruire pentru calificările 
din oferta şcolii. 
Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor 
băneşti limitate alocate pentru întreţinerea lor. 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 
Valorificarea parteneriatului cu agenţii economici 
pentru inserţia profesională pe piaţa muncii. 
Valorificarea parteneriatelor cu instituţii din domeniul 
culturii în organizarea unor activităţi extracurriculare. 
Disponibilitatea şi responsabilitateaunor instituţii de a 
veni în sprijinul şcolii. 
Valorificarea parteneriatelor cu agenţii economici 
pentru inserţia profesională a absolvenţilor. 
Oferte de proiecte europene Erasmus+. 
Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi 
tehnic a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe 
vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale 
speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi 
plecaţi în străinătate, privaţi de libertate, etc.) în 
vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare 
profesională iniţială. 

Concurenţa altor şcoli care au clase cu acelaşi profil 
poate afecta realizarea planului de şcolarizare. 
Viaţa de familie a elevilor poate afecta frecvenţa 
acestora la cursuri şi rata abandonului şcolar. 
Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor 
poate conduce la slaba implicare în viaţa şolară. 
Gradul de sărăcie al familiilor elevilor poate afecta 
frecvenţa acestora şi rata abandonului şcolar. 
Transport neadecvat/insuficient pentru elevii din 
mediul rural care duce la neprezentarea și 
neimplicarea acestora la activitățile organizate  

Tinte  strategice 
TS1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe 
responsabilizare și implicare pro-activă. 
TS2. Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabila EDD1 
TS3. Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate 
pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. 
TS4.Dezvoltarea dimensiunii europene , a egalității de șanse a echității și a incluziunii în educația 
tinerilor. 
TS5.Transformarea unității școlare într-un  puternic centru de formare  profesională a elevilor  

                                                                 
1 Dezvoltarea durabilă este un concept valorificat în prezentul PAS în accepțiunea sa extinsă, din perspectiva politicilor socio-
economice orizontale. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării este 
imbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printro abordare integrată între 
dezvoltarea economică, protecția mediului și abordare socială. Astfel, eficacitatea educaţiei din perspectiva dezvoltării durabile 
se măsoară prin modificările ce au loc în atitudinea şi comportamentul oamenilor la nivel individual şi social. Protectia mediului 
este ”parte integrată a procesului de dezvoltare”, dar dezvoltarea durabilă nu se reduce la aceasta. (Declaratia asupra Mediului 
şi Dezvoltarii, Rio de Janeiro, 1992). 
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Obiectivul  general, obiectivele specifice 
 
OBIECTIVUL GENERAL : Construirea și oferirea unui mediu școlar și a unei oferte educaționale profesioniste 
și favorabile dezvoltării. 
OBIECTIVELE SPECIFICE : 
Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale anuale a Liceului Tehnologic Energetic 
“Regele Ferdinand I” Timişoara în concordanţă cu cerinţele pieţei, în perioada 2018-2021; Facilitarea 
accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din 
mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în 
străinătate, privaţi de libertate, etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare profesională iniţială.  
Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, prin implementarea unui 
program de formare de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special pus  
pe asigurarea transferabilității acestora, în concordanță cu așteptările beneficiarilor direcți și indirecți, în 
perioada 2018-2021 
Obiectivul nr. 3 – Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi actori sociali, prin stimularea unei 
comunități școlare vibrante, care să angajeze elevii în proiecte de angajament și responsabilizare, actiuni de 
voluntariat, activităţi culturale sau sportive cu scopul responsabilizării, relaţionarii şi creşterii atât a 
respectului de sine cât şi a sentimentului utilităţii faţă de semeni, și să contribuie la reducerea cu cel puțin 
25% a ratei de absenteism/de părăsire timpurie a școlii, în perioada 2018-2022; 
Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al școlii, 
în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern, prin participarea a cel puțin 10%/an școlar la 
workshopuri/stagii de formare/schimburi de experiență, în perioada 2018 - 2022 ; 
Obiectivul nr. 5 – Orientarea şi consilierea elevilor (cel puțin 5% din elevi), asistenţă acordată părinţilor (cel 
puțin 5% din părinții elevilor / an școlar, în vederea construirii orientării școlare și a construirii unei cariere 
de succes a elevilor, în perioada 2018 - 2022 ;  
Obiectivul nr. 6 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învățământ, prin 
implementarea unui program de intervenție anual de reamenajare și modernizare a spațiilor școlare și 
auxiliare, în perioada 2018 – 2022 
Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii, prin elaboraea 
și implementarea unui portofoliu de documente și proceduri manageriale, complet, coerent, eficient și eficae, 
elaborat prin consultări publice și consens asumar, în perioada 2018 - 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ” REGELE FERDINAND I” TIMISOARA 

27 
 

 Opţiuni strategice revizuite conform ţintelor strategice propuse 
Domeniul 
funcţional Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor umane 

Atragerea de resurse 
financiare și dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare Ţintă strategică 

TS
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-Creșterea eficienței exercitării 
funcțiilor manageriale și 
orientarea lor spre proces și 
rezultat, nu spre conformitate 
birocratică. 

-Dezvoltarea competențelor 
manageriale ale responsabililor de 
compartimente funcționale.   
-Încurajarea schimburilor de experiență 
și a transferului de know how pentru 
șefii/responsabilii de compartimente 
funcționale. 

-Accesarea de granturi în 
cadrul liniilor de finanțare 
active-ROSE, ERASMUS + 

-Dezvoltarea 
parteneriatelor cu unități 
școlare similare din țară, 
personae interesate de 
educație și de oferta 
Liceului Tehnologic 
Energetic “Regele 
Ferdinand I”, la nivel local, 
regional, național și 
internațional. 

TS
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-Adaptarea curriculumului la 
nevoile comunităţii;  
 -Creşterea accesibilităţii şi 
flexibilităţii ofertei curriculare 
a Liceului Tehnologic 
Energetic “Regele Ferdianand 
I” Timișoara, prin intermediul 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicării.- 

-Pregătirea inițială și continuă a 
cadrelor didactice în aplicarea noului 
curriculum (abilitare curriculară); 
  -Asigurarea accesului cadrelor 
didactice la tehnologia modernă;  -
Pregătirea, angajarea, și stimularea 
elevilor pentru susținerea propriul 
parcurs școlar;   
-Asigurarea formării de abilități de 
viață și competențe pentru toți elevii, cu 
accent special pus pe asigurarea 
transferabilității acestora. 

-Modernizarea spaţiilor 
şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare. 

Co-responsabilizarea 
comunităţii în susţinerea 
şcolii. 
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Domeniul 
funcţional Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor umane 

Atragerea de resurse 
financiare și dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare Ţintă strategică 

TS
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-Particularizarea 
curriculumului la cerintele 
învăţării activparticipative, 
centrate pe elev.   
-Dezvoltarea unei oferte 
curriculare diferențiate, care 
să încurajeze fiecare elev să 
evolueze și să stimuleze elevii 
capabili de performanțe 
profesionale să-și atingă 
potențialul maxim. 

-Formarea cadrelor didactice pentru 
aplicarea metodelor active şi a centrării 
activităţii pe elev.   
-Diseminarea și valorizarea 
experiențelor de formare inițială și 
continuă a cadrelor didactice 
(dobândite la nivel local, regional, 
național și internațional) în 
comunitatea educațională locală și 
regională, multiplicarea experiențelor 
de bună practică. 

-Achiziţionarea de mijloace 
didactice şi echipamente 
adecvate situaţiilor de 
învăţare centrate pe elev. 

-Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unități școlare similare din țară 
și cu personae interesate de 
educație și de oferta Liceului 
Tehnologic Energetic “Regele 
Ferdinand I” Timișoara”, la 
nivel local, regional, național și 
internațional. 

TS
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-Dezvoltarea unei oferte de 
CDL2 adecvate, pentru 
promovarea egalităţii de şanse 
în educaţia elevilor şi 
dezvoltarea dimensiunii 
europene a educației;  
- Stimularea unei comunități 
școlare vibrante, care să 
angajeze elevii în propria 
formare și să contribuie la 
reducerea ratei absenteism/de 
părăsire timpurie a școlii103 . 

-Accesarea resurselor educaţionale 
europene.   
-Crearea abilităţilor personale, a 
deprinderilor sociale şi tehnice, de 
promovarea dimensiunii europene şi 
egalităţii de şanse în educaţia elevilor.   
-Conectarea la rețele educaționale 
europene, care să faciliteze implicarea 
în proiecte și inițiative parteneriale 
pentru dezvoltarea liceului. 

-Crearea bazei materiale 
pentru susţinerea 
promovării dimensiunii 
europene şi a egalităţii de 
şanse în educaţia elevilor 
de către cadrele didactice.  
-Accesarea resurselor 
educaţionale europene și a 
surselor de finanțare 
europeană. 

-Colaborare cu reprezentanţi ai 
ONG-urilor, instituţiilor de 
educație și cultură din ţară şi 
din străinătate. 

 
 
 
                                                                 
2 CDL=curriculum în dezvoltare locala  
3 Obiectiv convergent cu Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale – ET 2020 
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Domeniul 
funcţional Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor umane 

Atragerea de resurse 
financiare și dezvoltarea 

bazei materiale 

Dezvoltarea relaâiilor 
comunitare Ţintă strategică 
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-Dezvoltarea și implementarea 
unei strategii de comunicare 
intra și interinstituționale care 
să eficientizeze activitatea și să 
contribuie la promovarea 
valorilor școlii. 

-Formarea inițială și continuă a 
resursei umane, în vederea utilizării 
sistemelor de comunicare şi realizarea 
unei comunicări eficiente.  
- Abilitarea tuturor categoriilor de 
resurse umane vizate în asigurarea 
fluxului de informații corecte, prompte 
și acurate și asigurarea transparenței 
instituționale. 

-Dotarea tuturor 
compartimentelor cu 
mijloace moderne de 
comunicare eficientizarea 
parteneriatelor și 
colaborărilor virtuale. 

-Crearea unor structuri 
participative elevi- personal 
propriu comunitate pentru 
realizarea schimbului de 
informaţii cu exteriorul şi 
adecvarea acestuia la contextul 
comunitar concret. 
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Etape şi termene de aplicare a strategiei 
T.S.1. Asigurarea unui management instituţional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-
activă. 

OPŢIUNI STRATEGICE ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE REZULTATE AȘTEPTATE 
CURRICULUM 
-Creșterea eficienței exercitării 
funcțiilor manageriale și orientarea 
lor spre proces și rezultat, nu spre 
conformitate birocratică.   
-Dezvoltarea și implementarea unei 
strategii de comunicare intra și 
interinstituționale, care să 
eficientizeze activitatea și să 
contribuie la promovarea valorilor 
și la transparentizarea activităților 
școlii. 

(S4) Realizarea unei analize-diagnoze pertinente, 
specifice, realiste, a mediului școlar la toate nivelurile de 
activitate, cu obiective care să vizeze proceduri de 
asigurare a calității în educație.  
(S) Crearea unei strategii manageriale coerente, bazate 
pe o analiză profundă, cu date precise expuse comparativ 
pe ultimii ani școlari.  
(S) Realizarea ofertei educaționale anuale printr-un 
amplu proces consultativ și pe toate domeniile vizate de 
abordarea ei integrată (planul de școlarizare anual, 
încadrare anuală, 
(S) Transparentizarea actului decizional prin publicarea 
și afișarea tuturor hotărârilor Consiliului profesoral/ 
Consiliului de Administrație, Comitetului Reprezentativ 
al Părinților și Consiliului Școlar al Elevilor, în termen de 
maxim 3 zile de la adoptare.  
(S) Eliminarea birocrației excesive, reducerea numărului 
de comisii de lucru, prin aplicarea procedurilor deja 
existente, standardizarea formatului documentelor de 
lucru și asigurarea accesării, completării și actualizării 
acestora în format electronic. 

(S) Analiză-diagnoză a mediului școlar la toate 
nivelurile de activitate, cu obiective care să vizeze 
proceduri de asigurare a calității în educație.   
(S) Strategie managerială coerentă, bazată pe o 
analiză profundă, cu date precise expuse 
comparativ pe ultimii ani școlari.  
(S) Ofertă educațională integrată anuală realizată 
printr-un amplu proces consultativ. 
(S) Set de materiale de promovare a ofertei școlii 
(postere, pliante, materiale afișaj) 
(S) Portofoliu de documente manageriale de 
proiectare, de organizare, complet, coerent, 
eficient și funcțional. 
(S) Portofoliu de documente manageriale de 
monitorizare și control/evaluarea calității 
activităților școlii, complet coerent, eficient, 
funcțional și transparent.  
(S) Analiză a nevoilor, pentru definirea cererii 
privind comunicarea intra- și interinstituțională. 

RESURSE UMANE ȘI MATERIALE   
-Dezvoltarea competențelor 
manageriale ale responsabililor de 
compartimente funcționale.  --
Încurajarea schimburilor de 
experiență și a transferului de 
know how pentru 
șefii/responsabilii de 
compartimente funcționale. 
- Abilitarea tuturor categoriilor de 
resurse umane vizate în asigurarea 

(S) Analiza nevoilor de formare în management.  
(S) și (M) Participarea tuturor şefilor de compartimente 
funcționale, didactice (comisii metodice, comisii de 
lucru), didactice auxiliare și nedidactice la 
workshopuri/formări profesionale în management 
strategic și operațional.  
(S) și (M) Participarea șefilor de compartimente 
funcționale la schimburi de experiență în țară și în 
străinătate pe probleme specifice de management, prin 
accesarea de granturi școlare în cadrul unor linii de 
finanțare specifice. 

(S) Analiză a nevoilor de formare în management. 
(S) și (M) Cel puțin 10% / an școlar din 
responsabilii de compartimente funcționale 
participanți la workshopuri/stagii de formare în 
dezvoltarea competențelor manageriale.  
(S) și (M) Cel puțin 2 schimburi de experiență în 
țară și/sau în străinătate pe probleme specifice de 
management, prin accesarea de granturi școlare  
(S) și (M) Cel puțin 5 participanți/an la 
schimburile de experiență, din sectoare 
funcționale diferite (didactic, și didactic auxiliar).   

                                                                 
4 Termen scurt-1 an școlar 
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fluxului de informații corecte, 
prompte și asigurarea 
transparenței instituționale.  
-Accesarea de granturi în cadrul 
liniilor de finanțare active 
(Erasmus+,ROSE);   
Cooptarea de sponsori pentru 
dotarea atelierului 

(S) și (M) Realizarea de echipe de lcuru pentru scrierea 
de proiecte de granturi în cadrul liniilor de finanțare 
active.  
S) Asigurarea resurselor necesare derularii în bune 
conditii a activitatilor compartimentelor funcționale și 
comisiilor.  
(S) Asigurarea de finanțări nerambursabile din surse 
extrabugetare (linii de granturi, sponsorizări, donații, 
etc.). 

(S) și (M) Cel puțin o echipă de lucru pentru 
scrierea de proiecte de granturi în cadrul liniilor 
de finanțare active 
(S) Plan de intervenție cuprinzând necesarul de 
dotări și finanțare pentru activitățile și programele 
manageriale și asigurarea de finanțări 
nerambursabile din surse extrabugetare 
sponsorizări, donații, etc. 
(S) Plan de achiziții pentru asigurarea resurselor 
necesare derulării în bune condiții a activităților 
compartimentelor funcționale și comisiilor  
 (S) Plan de investiții și închirieri de spații 
disponibile pentru creșterea surselor de finanțare 
extrabugetare ale școlii. 

RESURSE COMUNITARE 
Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unități școlare similare din țară 

(S)Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media 
interesate de activitatea educațională la nivel local, 
regional, național și internațional. 
(M) Stabilirea procedurilor de lucru şi pilotarea acestora. 

(S) Cel puțin 10 parteneriate/ an școlar încheieiate 
cu stakeholderi reprezentativi.   
(S) Set de proceduri de lucru specifice, revizuibile 
anual. 

T.S.2 Realizarea cadrului adecvat educaţiei pentru dezvoltare durabilă (EDD) 
OPŢIUNI STRATEGICE ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE REZULTATE AȘTEPTATE 

CURRICULUM   
-Adaptarea curriculumului la 
specificul local . 
 -Creşterea accesibilităţii şi 
flexibilităţii ofertei curriculare. 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de 
educaţie, pe baza dezbaterilor cu toți factorii interesați 
(S) Implementarea unui sistem practic de colectare a 
deșeurilor pe tipuri de materiale în cadrul instituției de 
învățământ, care să genereze un comportament cu 
valențe ecologice în rândul copiilor și tinerilor. 
 (S) Implementarea unui sistem practic de management 
al mediului, care să genereze un comportament cu 
valențe ecologice în randul copiilor și tinerilor. 
 (S) Reducerea violenței în mediul școlar și dezvoltarea 
implicării comunitare, prin acțiuni de voluntariat și 
cetățenie activă. 
(M) Propunerea uni Program pentru pregătirea 
cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum și 
pentru utilizarea echipamentelor modern 
(M) Propunerea unui Program pentru pregătirea 
personalului didactic auxiliar și nedidactic, pentru 
asigurarea serviciilor conexe de calitate, care se va 

(S) Analiză de nevoi de educație ale beneficiarilor 
direcți și indirecți. 
(S) Ofertă școlară curriculară și extracurriculară 
anuală. 
(S) Plan de școlarizare care să promoveze o ofertă de 
școlarizare flexiblă, capabilă să atragă populația 
școlară și să promoveze valorile școlii în cadrul 
comunității. 
(S) Program de pregătire a responsabililor de 
comisii permanente și conexe (în scopul realizării 
sarcinilor de manager, prin informare, formare şi 
dezvoltare managerială, consiliere şi sprijin, care se 
va desfășura conform standardelor profesionale 
specifice fiecărei funcţii /poziții), intitulat 
”Leadership”. 
(S) Program ” Medierea de la egal la egal”, pentru 
reducerea violenței în mediul școlar și de inițiere a 
elevilor în domeniul cetățeniei active, peer 
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desfășura conform standardelor profesionale specifice 
fiecărei funcţii 
(L)Promovarea unei oferte curriculare coerente, 
flexibile, moderne, capabile să atragă populația școlară 
și să promoveze valorile școlii în cadrul comunității. 

mediation, implicare civică și voluntariat. 
(S) Cod Intern de Etică al Liceului Tehnologic 
Energetic Regele Ferdinand I”, în concordanță 
CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR, elaborat de MEN. 
(M) Program de formare a personalului didactic 
auxiliar și nedidactic, pentru asigurarea serviciilor 
conexe de calitate, care se va desfășura conform 
standardelor profesionale specifice fiecărei funcţii. 
(S) Set de criterii privind prioritizarea formării 
personalului didactic de predare, didactic auxiliar și 
nedidactic și a elevilor școlii, pentru dezvoltarea 
propriului parcurs școlar și profesional, revizuibil în 
fiecare an școlar. 
(S) Un set de proceduri revizuite, cu stabilirea clară a 
responsabilităților membrilor comisiilor 
metodice/de lucru, evitarea suprapunerilor și 
elaborarea unor documente-tip comune pentru 
aceleași cerințe la nivelul școlii, accesibile și 
accesabile în format electronic. 

RESURSE UMANE 
-Asigurarea accesului cadrelor 
didactice la tehnologia modernă;  
- Pregătirea inițială și continuă a 
cadrelor didactice în aplicarea 
noului curriculum (abilitare 
curriculară);   
-Pregătirea, angajarea, și 
stimularea elevilor pentru 
susținerea propriul parcurs școlar;  
-Asigurarea formării de abilități de 
viață și competențe pentru toți 
elevii, cu accent special pus pe 
asigurarea transferabilității 
acestora. 

(S) Stabilirea criteriilor privind prioritizarea formării 
personalului didactic de predare, didactic auxiliar și 
nedidactic și a elevilor școlii, pentru dezvoltarea 
propriului parcurs școlar și profesional. 
(S) Asigurarea resurselor necesare formării cadrelor 
didactice în aplicarea noului curriculum (abilitare 
curriculară) și pentru formarea personalului didactic 
auxiliar și nedidactic din școală. 
(S) Stimularea Consiliului Școlar al Elevilor pentru 
formarea unor comportamente active şi responsabile în 
rândul elevilor.  
(S) Formarea elevilor în domeniul cetățeniei active, 
peer mediation, implicare civică și voluntariat. 
(M) Formarea cadrelor didactice în aplicarea noului 
curriculum și pentru utilizarea echipamentelor audio-
video şi a tehnologiilor informaţionale 
(M) formarea personalului didactic auxiliar și 
nedidactic din școală pentru asigurarea serviciilor 

(S) Șefii de compartimente și responsabilii de 
comisii formați anual în management, consiliere și 
sprijin. 
(S) Cel puțin 10% din totalul cadrelor didactice/an 
școlar formate în abilitare curriculară și în 
tehnologie didactică modernă,  
(S) Cel puțin 10 elevi din fiecare clasă/ an școlar, 
formați în domeniul cetățeniei active,  implicare 
civică și voluntariat.  
(M) Cel puțin 10% din totalul personalului didactic 
auxiliar și nedidactic din școală/an școlar format în 
asigurarea serviciilor conexe de calitate. 
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conexe de calitate.  
(L) Identificarea şi valorificarea de către personalul 
didactic de predare și auxiliar și de către elevi a 
resurselor comunităţii pe care le pot utiliza și pune în 
slujba intereselor școlii. 

RESURSE MATERIALE  
 Modernizarea spaţiilor şcolare şi a 
spaţiilor auxiliare 

(S) Inventarierea echipamentelor funcționale existente 
în școală și a tuturor dotărilor funcționale existente la 
nivelul unităţii şcolare. 
(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare 
reamenajării şi modernizării spaţiilor şcolare şi 
spaţiilor auxiliare. 
(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de 
obţinere.  
(M) Achiziționarea unor materiale didactice și 
echipamente moderne, necesare desfășurării activității 
didactice în sistem blended learning (laptop, 
videoproiectore, tablă magnetică/SMART, copiator).  
(M) Obținerea fondurilor necesare lucrărilor de 
întreținere și reparații curente aferente spațiilor 
școlare. 
(M) Achiziționarea produselor de birotică necesare 
pentru serviciile conexe (secretariat, contabilitate, 
cabinete metodice) și a produselor de curățenie 
necesare sălior de clasă, spațiilor de tranzit și toaletelor 
pentru elevi și profesori.  
(M) și (L) Reamenajarea și modernizarea spaţiilor 
şcolare, a etajului 3 caminul 1. 
(M)Renovarea sălii de sport. 
(M)Exterior cantină. 

(S) Inventar al echipamentelor funcționale existente 
în școală și a tuturor dotărilor funcționale existente 
la nivelul unităţii şcolare, actualizat în fiecare an 
școlar.   
(S) și (M) Plan de intervenție cuprinzând toate 
lucrările necesare reamenajării şi modernizării 
spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare și proiecția 
fondurilor necesare și a surselor de obținere pentru 
achiziționarea materialelor didactice și a 
echipamentelor moderne, necesare desfășurării 
activității didactice (laptopuri, videoproiectoare, 
copiatoare), pentru serviciile conexe (secretariat, 
contabilitate, cabinete metodice) și pentru lucrările 
de întreținere și reparații curente  
(S) Achiziționarea unor cărți de specialitate la 
biblioteca școlii. 

RESURSE COMUNITARE  
 Co-responsabilizarea comunităţii 
în susţinerea şcolii. 

(S) Încheierea de parteneriate cu cei mai relevanți 
agenți economici interesați de oferta educațională a 
școlii. 
(L) Crearea unor parteneriate strategice la nivelul 
comunității cu Administratia publică locală 

(S) Cel puțin 10 parteneriate (acorduri de 
colaborare)/ an școlar încheiate cu cei mai relevanți 
agenti economici interesați de oferta educațională a 
școlii.  
(S) Rețea eficientă de comunicare şi cooperare cu 
comunitatea. 
(S) și (M) Cel puțin 2 parteneriate strategice/an 
școlar la nivelul comunității cu administratia publica 
locala 
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 TS3. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă 
ale elevilor 

OPŢIUNI STRATEGICE ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE REZULTATE  AȘTEPTATE 
CURRICULUM   
Particularizarea curriculumului la 
cerintele învăţării activ-
participative, centrate pe elev.  
Dezvoltarea unei oferte curriculare 
diferențiate, care să încurajeze 
fiecare elev să evolueze și să 
stimuleze elevii capabili de 
performanțe înalte săși atingă 
potențialul maxim. 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de 
învăţare activ-participative.  
(S) Desfășurarea procesului de consultări publice cu 
elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale, 
parteneri sociali, reprezentanți ai societății civile, 
parteneri, în legătură cu CDL-urile, care să corespundă 
nevoilor acestora și intereselor strategice ale școlii. 

(S) Analiză a nevoilor de educaţie, pentru definirea 
cerinţelor de învăţare activ-participativă, pentru 
asigurarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi 
dezvoltarea dimensiunii europene a educației, 
actualizată în fiecare an școlar.  
 (S) și (M) Program de mentorat și dezvoltare 
profesională continuă pentru cadrele didactice 
debutante/ toate cadrele didactice pentru aplicarea 
metodelor active şi a centrării activităţii pe elev și 
pentru utilizarea mijloacelor didactice şi 
echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare prin 
consiliere, monitorizare și participarea la stagii de 
formare la nivel local. 

RESURSE UMANE  
 Formarea cadrelor didactice 
pentru aplicarea metodelor active 
şi a centrării activităţii pe elev.   
Diseminarea șivalorizarea 
experiențelor de formare inițială și 
continuă a cadrelor didactice 
(dobândite la nivel local, regional, 
în comunitatea educațională locală 
și regională, multiplicarea 
experiențelor de bună practică. 

(S) Analiza nevoilor de formare a personalului didactic 
din cadrul școlii și stabilirea strategiei locale privind 
formarea profesională a cadrelor didactice.  
(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor 
didactice. 
 (S) Stimularea, diseminarea și multiplicarea 
activităților metodice reale, activ-participative la 
nivelul comisiilor de specialitate din școală, care să 
încurajeze emulația profesională și interesul pentru 
optimizarea demersului didactic. 
(M) Stabilirea și implementarea strategiei de 
diseminare și valorizare a experiențelor de formare 
continuă în comunitatea educațională locală și 
regională pentru multiplicarea experiențelor și crearea 
unei comunități de bună practică. 

(S) Analiză de nevoi de formare a personalului 
didactic din cadrul școlii, pentru stabillirea strategiei 
locale privind formarea profesională a cadrelor 
didactice.  
(S) Cel puțin 10%/an școlar cadre didactice 
debutante, participante la cursuri de formare. 
(S) Strategie de diseminare și valorizare a 
experiențelor de formare continuă în comunitatea 
educațională locală și regională pentru multiplicarea 
experiențelor și crearea unei comunități de bună 
practică.   
(M) Cel puțin 10% cadre didactice care vor participa 
la Programul de formare a cadrelordidactice pentru 
utilizarea mijloacelor didactice şi echipamentelor 
adecvate situaţiilor de învăţare  

RESURSE MATERIALE  
Achiziţionarea de mijloace didactice 
şi echipamente adecvate situaţiilor 
de învăţare centrate pe elev. 

(S) Inventarierea mijloacelor didactice şi 
echipamentelor existente în şcoală şi stabilirea 
necesarului pentru asigurarea utilizării în procesul de 
învăţământ de către toate cadrele didactice. 
(M) Achiziționarea unor materiale didactice și 
echipamente moderne, necesare desfășurării activității 
didactice în sistem blended learning (laptop, 

(S) Inventar al mijloacelor didactice şi 
echipamentelor existente în şcoală pentru stabilirea 
necesarului pentru asigurarea utilizării în procesul 
de învăţământ de către toate cadrele didactice. 
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videoproiectore,imprimante) 
RESURSE COMUNITARE  
Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unități școlare similare din țară  

(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-
mediainteresate de activitatea educațională la nivel 
local, regional, național și internațional.  
(S) Încheierea de parteneriate cu agenți economici 
reprezentativi.  
(M) Organizarea de activităţi comune.  
(M) Obţinerea de rezultate la nivel regional, naţional şi 
internaţional.  
(M) Participarea la activităţi organizate de alte 
instituţii în scopul promovării şcolii.  
(L) Menţinerea parteneriatelor prin utilizarea liniilor 
de comunicare interinstituţionale. 

(M) Cel puțin 3 parteneriate (acorduri de 
colaborare)/ an școlar, încheiate unități școlare 
similare din țară. 

TS4.Dezvoltarea dimensiunii europene , a egalităţii de șanse a echităţii și a incluziunii în educaţia tinerilor. 
OPŢIUNI STRATEGICE ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE REZULTATE AȘTEPTATE 

CURRICULUM  
- Dezvoltarea unei oferte de CDL  
adecvate, pentru promovarea 
egalităţii de şanse în educaţia 
elevilor şi dezvoltarea dimensiunii 
europene a educației. 
- Stimularea unei comunități 
școlare vibrante, care să angajeze 
elevii în propria formare și să 
contribuie la reducerea ratei 
absenteism/de părăsire timpurie a 
școlii. 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de 
educaţie şi realizarea unor opţionale adecvate, pentru 
asigurarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi 
dezvoltarea dimensiunii europene a educației.  
(S) Revizuirea planului managerial și a celui 
operațional de dezvoltare a dimensiunii europene a 
școlii. 
(S) Realizarea unui program de intervenție 
personalizată pentru copiii în situaţii de risc ridicat: 
familii monoparentale, elevi instituționalizați sau aflați 
în plasament familial, elevi aflați îngrija bunicilor sau a 
altor rude, elevi cu CES, elevi care provin din familii cu 
nivel economic scăzut. 

(S) Analiză a nevoilor de educaţie, pentru definirea 
cerinţelor de învăţare activ-participativă, pentru 
asigurarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi 
dezvoltarea dimensiunii europene a educației, 
actualizată în fiecare an școlar. 

RESURSE UMANE 
- Accesarea resurselor educaţionale 
europene.  
-Crearea abilităţilor personale, a 
deprinderilor sociale şi tehnice, de 
promovarea dimensiunii europene 
şi egalităţii de şanse în educaţia 
elevilor.  
-Conectarea la rețele educaționale 
europene, care să faciliteze 

(S) Abilitarea Comisiei pentru Curriculum în 
dezvoltarea ofertei de CDL pentru promovarea 
egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi dezvoltarea 
dimensiunii europene a educației.  
(S) Elevii în situaţii de risc ridicat: familii 
monoparentale, elevi instituționalizați sau aflați în 
plasament familial, elevi aflați îngrija bunicilor sau a 
altor rude, elevi cu CES, elevi care provin din familii cu 
nivel economic scăzut implicați într-un program de 
intervenție personalizată.  

(S) Cel puțin 10% din personalul didactic și didactic 
auxiliar/an școlar, implicat anual în proiectele ce 
vizează dezvoltarea  școlii.  
(M) Cel puțin o propunere de proiect şi schimburi de 
experienţă cu şcoli din țară.  
(M) Cel puțin 5 programe dedicate asigurării 
egalităţii de şanse în educaţia elevilor. 
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implicarea în proiecte și inițiative 
parteneriale pentru dezvoltarea 
valorilor și a dimensiunii europene 
a liceului. 

(S) Dezvoltarea unei Strategii locale de dezvoltare a 
dimensiunii europene și a egalității de șanse în 
educația elevilor.  
(S) Popularizarea programelor europene interesate de 
educație și furnizoare de granturi nerambursabile 
pentru proiectele educaționale individuale sau/și 
instituționale din învățământul preuniversitar 
(Erasmus+),  
(S) Încurajarea și consilierea cadrelor didactice să 
aplice pentru obținerea unor astfel de finanțări 
necesare pentru propria formare profesională la nivel 
European 
(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor 
de experienţă cu şcoli din județ 
(L) Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi 
crearea unui schimb permanent de resurse cu aceştia 

RESURSE MATERIALE   
Crearea bazei materiale pentru 
susţinerea promovării dimensiunii 
europene şi a egalităţii de şanse în 
educaţia elevilor de către cadrele 
didactice.  

(S) Amenajarea unor puncte de informare privind 
accesarea resurselor europene pentru personalul 
didactic și elevi. 

(S) Un punct de informare, pentru elevi și respectiv 
pentru personalul didactic, privind accesarea 
resurselor europene pentru personalul didactic și 
elevi. 

RESURSE COMUNITARE   
Colaborare cu reprezentanţi ai 
ONG-urilor, instituţiilor de cultură 
din ţară şi din străinătate 

(S) Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura 
activităţi de promovare a valorilor europene şi 
multiculturalismului şi realizarea de parteneriate cu 
organizaţiile identificate.  
(L) Extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate. 

(S) Bază de date actualizată permanent cu 
organizaţiile din țară și din strainătate cu care se  
poate colabora pentru desfăşurarea de activităţi de 
promovare a valorilor europene, a multi- și 
interculturalismului  
(S) Cel puțin 3 parteneriate/an școlar realizate cu 
organizaţiile identificate pentru desfășurarea  de 
activităţi de cunoaștere și promovare a valorilor 
europene, a multi- și interculturalismului.   

 TS5.Transformarea unităţii școlare într-un  puternic centru de formare  profesională a elevilor  
OPŢIUNI STRATEGICE ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE REZULTATE AȘTEPTATE 
CURRICULUM   
Dezvoltarea unei culturi a 
parteneriatului și a lucrului în 
binom și în echipă. 

(S) Inițierea de activităţi de parteneriat și lucru în 
binom și în echipă. 
(S) Stabilirea unei strategii instituționale de realizare a 
unor oferte de CDL 
(S) și (M) Ameliorarea relaţiilor personale, 

(S) Club de activități extrașcolare pentru elevii, 
coordonate de echipe de cadre didactice. 
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deprinderea tehnicilor de comunicare cu familia 
elevului şi facilitarea schimbărilor comportamentale în 
rândul cadrelor didactice şi a părinţilor (elevilor) prin 
inițierea Programelor de educație a părinților 

RESURSE UMANE   
- Responsabilizarea şi motivarea 
resursei umane pentru implicarea 
în scrierea și implementarea de 
proiecte școlare. 
- Formarea inițială și continuă a 
personalului didactic și a elevilor în 
elemente de management al 
proiectelor. 

(S) Organizarea unor echipe mixte (elevi, profesori, 
membrii ai comunităţii) pentru a asigura participarea 
şcolii la proiecte de dezvoltare comunitară.  
(S) Dezvoltarea culturii organizaţionale, colaborând cu 
Instituțiile comunităţii, unităţile şcolare partenere din 
ţară şi din Europa, dezvoltând un real parteneriat 
pentru educaţie. 
(S) Optimizarea managementului de echipă, la care să 
se poată articula în orice situaţie, un "manager 
asistent", specialist în scrierea proiectelor pentru a 
obţine fonduri europene, cu scopul de a asigura servicii 
comunităţii şi a găsi apoi surse alternative de 
finanţare.  
(S) Identificarea organismelor care oferă consiliere în 
scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare 
europeană (proiecte de infrastructură educațională 
sau care vizează procesul educațional) 

(S) Cel puțin 3 echipe specializate de cadre didactice 
ce vor coordona activitățile extrașcolare din cadrul 
Clubului pentru elevii  
(S) Cel puțin 50 de elevi/an participanți la activitățile 
Clubului de activități extrașcolare, din școală și din 
alte școli interesate. 
(M) Cel puțin 3 echipe de cadre didactice specializate 
în team teaching, ce vor coordona activitățile 
extrașcolare 
(S) Cel puțin 10 elevi din fiecare clasă/ an școlar, 
formați în domeniul cetățeniei active,  implicare 
civică și voluntariat.  
(M) Echipe de specialiști în identificarea nevoilor 
școlii și accesarea surselor de finanțare prin proiecte 
de granturi, în colaborare cu organisme care oferă 
consiliere în scrierea și implementarea de proiecte 
cu finanțare europeană (proiecte de infrastructură 
educațională sau care vizează procesul educațional).   

RESURSE MATERIALE  
Atragerea de resurse pentru 
implementarea de proiecte ce 
vizează formarea de abilități de 
viață, în contextul dezvoltării 
durabile pentru elevi și personalul 
școlii. 

(S) Realizarea bazei de date privind sursele de 
finanțare pentru proiecte școlare și infrastructura 
școlară.  
(L) Realizarea unor parteneriate strategice în vederea 
atragerii de resurse financiare pentru conservarea 
investițiilor realizate. 

(S) Bază de date privind sursele de finanțare pentru 
proiecte școlare și infrastructura școlară.   
(M) Plan multianual de investiții, reabilitare și 
modernizare, care să includă și obținerea fondurilor 
necesare renovării etajului 3 al caminului 2, 
renovarea sălii de sport, exterior cantină. 
(L) Cel puțin 3 parteneriate strategice în  vederea 
atragerii de resurse  financiare pentru conservarea 
investițiilor realizate. 

RESURSE COMUNITARE 
Realizarea unor parteneriate cu 
instituţii/ organizaţii/ interesați de 
activitatea educațională. 

(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-
mediainteresate de activitatea educațională la nivel 
local, regional, național și internațional.  
(M) Organizarea de activităţi comune.  
(M) Obţinerea de rezultate la nivel regional, naţional şi 
internaţional.  
(M) Participarea la activităţi organizate de alte 

(S) Bază de date actualizată permanent cu 
organizaţiile din țară și din strainătate 
(instituţii/organizaţii/ mass-media) interesate de 
activitatea educațională a școlii.   
(S) Cel puțin 3 parteneriate/an școlar realizate cu 
organizaţiile identificate pentru desfășurarea de  
activităţi de cunoaștere și promovare a valorilor 
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instituţii în scopul promovării şcolii.  
(L) Menţinerea parteneriatelor prin utilizarea liniilor 
de comunicare interinstituţionale. 

școlii și a rezultatelor acesteia.   
(S) Set de materiale scrise şi în format electronic, 
(împreună cu partenerii români şi străini) pentru 
promovarea liceului. 
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Plan operaţional pentru anul şcolar 2019 - 2020 
 

Obiective specifice pe domenii funcţionale  
Domeniul Obiective 

specifice 
MANAGEMENT 

- Realizarea unui management dinamic şi activ 

- Analiza şi diagnoza managementului educaţional 

- Elaborarea documentelor manageriale de proiectare 

- Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii 
CURRICULUM - Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare- evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea 

- respectării standardelor naționale și europene 

  -Extinderea procesului de informatizare a şcolii 

 -Orientarea şi optimizarea învăţării, măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării iniţiale 

 -Evaluarea și revizuirea permanentă CDL în scopul creșterii calității actului educațional 

 -Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică din zonă, opţiunile/interesele elevilor, a 
agenților economici  şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii 

 -Derularea de proiecte şi programe educative 
RESURSE UMANE ŞI 
MATERIALE 

 -Perfecționarea cadrelor didactice prin examene de grade didactice, cursuri de perfecționare metodică și în specialitate 
 -Dezvoltarea profesională de studiu individual, documentare științifică, participare la cercuri pedagogice, sesiuni de 

comunicări metodico-științifice, simpozioane, schimburi de experiență, seminarii de formare 

 -Perfecționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic 

 -Modenizarea şi conservarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia 

 -Actualizarea bazei didactico – materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare 
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DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI 
RELAŢII COMUNITARE 

 -Participarea reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activitatea şcolii 

 -Responsabilizarea părinţilor pentru asigurarea unor servicii educaţionale în şcoală 

 -Adaptarea conduitei didactice la așteptările beneficiarilor secundari ai  educației 

 -Promovarea parteneriatului social; colaborarea eficientă cu toți partenerii implicați în proiecte 
educaționale 

 -Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I”  
 

I . MANAGEMENT  
 

Obiective 
specifice 

 
Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen 

 
Responsabilităţi 

 
Strategii de 

realizare 

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare 

Măsuri / 

Acţiuni de 
reglare 

 
 
 
 
 
 

1. Realizarea unui 
management dinamic şi 
activ 

 
- Finalizarea încadrării cu 
personal didactic 
- Reorganizarea Consiliului de 
administraţie 
- Stabilirea diriginţilor și 
organizarea claselor 

 
 

9.09.2019 

 
 

Director 

 Director adjunct 

 
 
 
 
 

Analiză 
obiectivă 

Şedinţe de 
lucru 

Organizare 
Elaborare 

 
 
 

Încadrarea cu 
personal didactic  

 
Documentele 
comisiilor 
metodice 

 
Documentele 
Consiliului de 
Administraţie 

 
Realizarea 
încadrării pe 
posturile 
vacante, 
emiterea 
deciziilor de 
organizare a 
comisiilor 
metodice şi a 
comisiilor pe 
domenii de 
activitate, 
participarea 
cadrelor 
didactice la 
consfătuiri şi 
cursuri de 
formare 

- Reorganizarea activităţii 
catedrelor şi comisiilor de 
specialitate 

9.09.2019 

 

Director  
 

- Elaborarea programelor 
manageriale 1.10.2019 
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2.Analiza şi diagnoza 
managementu- lui 
educaţional 

-Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice în anul şcolar 
2018/ 2019 
-Acordarea calificativelor 
anuale pe baza grilelor de 
evaluare 

30 .08.2019 Director  
Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie 

Evaluare 
Prognoză 

Calificativele 
acordate 

Asistenţe la 
ore, 
consultanţă 

- Stabilirea 
responsabilităţilor cadrelor 
didactice pentru anul şcolar 
2019/2020 

9.09.2019 Director 
Responsabil Fișa 
postului 
Secretar șef 

Prognoză Fişele postului 
Decizii 

Completarea 
fişei postului şi 
emiterea 
deciziilor 

3. Elaborarea 
documentelor 
manageriale de 
proiectare 

- Întocmirea orarului şcolii în 
concordanţă cu ceriţele 
curriculum-lui şcolar şi cu 
respectarea curbei de efort 
- Întocmirea documentelor 
necesare conducerii 
procesului de învăţământ : 
• Planul de activitate al 
Consiliului de administraţie 
• Tematica şedinţelor 
Consiliului de administraţie 
• Tematica şedinţelor 
Consiliului profesoral 
• Regulamentul de ordine 
interioară 

 
 
 

• Programul de 
Perfecţionare prin consilii 
profesorale, catedre, 
comisii metodice 
 

9.09.2019 
 
 
 
 

9.09.2019 
 
 
 
 

9.09.2019 
 

Comisia de elaborare 
a orarului 

 
 
 
 

Director 

 Director adjunct 
 
 

Director 
 Director adjunct 

 
 

Director 
 Director adjunct 
 Resp. 
 Comisia perfecționare 

 

Analiză 
obiectivă 

 
 

Analiză 
obiectivă 

 
 

Întâlniri cu 
membrii 

Consiliului de 
administraţie 

 
 

Întâlniri cu 
cadrele 

didactice 

Documentul 
 

Fişe 
Documente 
emise 

 
Baza de date 

Realizarea 
orarului 
şcolii 

 
 

Documente 
 

Stabilirea 
direcțiilor de 
activitate 
pentru 
Consiliul de 
administraţie şi 
pentru 
Consiliul 
profesoral 
Completarea cu 
prevederi 
suplimentare a 
Regulamentulu
i de organiare 
și funcționare a 
LTERFI 
Identificarea 
unor programe 
de 
perfecţionare 
avantajoase 
pentru cadrele 
didactice 
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 •  
• Program al activității 
educative și de consiliere 

•  
• Calendarul anual al 
activităţilor cultural- artistice şi 
sportive 
• Bazele de date ale 
comisiilor metodice 
• Cataloagele şcolare 

9.09.2019 
 
 

1 .10.2019 
 

15 .10.2019 
 

15 .10.2019 
 
 

11.09.2019 
 

Responsabil 
activități educative 
școlare și 
extrașcolare 

 
 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice  
diriginţi 

 
 
 

Întâlniri cu 
cadrele 

didactice 
 
 

Şedinţe de lucru 
 

Elaborare 

 Stabilirea 
graficului de 
perfecţionare 
prin 
intermediul 
Comisiilor 
metodice. 

 
 

 
 
 
 

4. Aplicarea eficientă a 
instrumentelor 
de asigurare a calităţii 

Întocmirea Raportului de 
autoevaluare internă a 
Comisiei de asigurare a 
calității 

 
Monitorizarea funcționării 
comisiei de evaluare și asigurare a 
calității 

 
Monitorizarea internă a 
procesului de asigurare a 
calității, validarea rapoartelor 
de autoevaluare, întocmirea 
planurilor de 
îmbunătățire 

10 .10.2019 
 
 

Conform 
graficului 

 
 

15 .10.2019 
 

Responsabil 
Comisie CEAC 

 
 

Director Responsabil 
CEAC 

 
 

CEAC 
Consiliul de 
administrație 
Consiliul profesoral 

Ședințe de lucru 
 

Analiză și sinteză 
 
Planificare și 
proiectare 

Raportul de 
autoevaluare 
internă RAEI 

 
Strategia de 
evaluare internă 
a calității Setului 
de proceduri 
actualizate 
pentru toate 
compartimentele 
Planuri 
remediale 

 
 

Respectarea şi 
aplicarea 
prevederilor 
specifice 

 
 
 

Autoevaluare 

 
II . CURRICULUM 
 

Obiective 
specifice 

 
Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen 

 
Responsabilităţi 

 
Strategii de 

realizare 

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare 

Măsuri / 

Acţiuni de 
reglare 

 
 
 
 

Informarea cadrelor didactice cu 
privire la noua structură a anului 
şcolar, cunoaşterea planurilor de 
învăţământ,  

3 .09.2019 Director  
Director adjunct 

Informare 
Organizare 

Documentele 
realizate de 
personalul 
didactic 

Informări în 
cadrul Consiliului 
profesoral 
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1. Asigurarea calităţii 
procesului de predare 
– 
învăţare- evaluare şi a 
serviciilor educaţionale 
în vederea respectării 
standardelor naționale 
și europene 

Cunoaşterea de către personalul 
didactic a noilor abordări 
conceptuale ale curriculumului 
naţional şi aplicarea ghidurilor 
metodice 
pe discipline de învăţământ 

permanent Responsabilii 
comisiilor metodice 

Şedinţe de 
lucru 

Rezultate 
obţinute 

Discuţii în cadrul 
comisiilor 
metodice şi de 
catedră 

Elaborarea proiectării 
didactice şi a planificărilor 
calendaristice pe unităţi de 
învăţare 

1 .10.2019 Toate cadrele didactice Elaborarea 
documentelor 
de către fiecare 
cadru didactic 

Programe 
parcurse 
Planificări 
corecte 
Rezultate 
optime 

Completarea 
bazei de date cu 
documentele 
fiecărui profesor 

Promovarea unui învăţământ 
centrat pe elev, formarea unor 
competenţe de bază de tipul „ a 
învăţa să înveţi ”, în care să 
crească rolul elevului şi a 
performanţelor sale 

permanent Toate cadrele didactice Participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri de 
formare 
iniţială şi 
continuă 

Rezultate 
obţinute la 
examene 
naţionale ți de 
certificare a 
competențelo
r profesionale 

Urmărirea atentă 
a progresului 
elevilor 

Consilierea şi sprijinirea 
profesorilor pentru a-şi forma şi 
construi un stil propriu, eficient de 
predare 

permanent Responsabilii 
comisiilor metodice 

Implicarea 
cadrelor didactice 
debutante la toate 

activităţile 
şcolii 

Creşterea eficienţei 
procesului instructiv - 
educativ 

Urmărirea atentă a 
activităţii cadrelor 
didactice 

Implementarea proiectului Anul școlar Echipa de proiect Respectarea Procent de Monitorizare 
ROSE, pentru creșterea 2019-2020 Echipa managerială etapelor promovabilitate proiect 
     Monitorizare 
de bacalaureat și reducerea   Utilizarea mai mare cu 5% rezultate 
abandonului școlar   eficientă a decât în anul Adaptarea 

   fondurilor școlar precedent acțiunilor în 
    Rata funcție de 
    abandonului rezultate 
    școlar mai mică  
    cu 1% decât în  
 
 
 
 

   anul școlar precedent  
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Verificarea calităţii actului 
Educțional prin asistențe la  

conform Director Planificare Nr asistențe Evaluarea 

activități graficului Director adjunct Organizare la ore permanentă a 
  Responsabili Asistenţă la  activităţii cadrelor 

  comisii metodice ore  didactice 
   Valorificare   

 Proiectarea unor activităţi de 
pregătire suplimentară a 
elevilor cu ritm lent de 
învăţare şi a celor care provin 
din medii socio-economice 
dezavantajate, în vederea 
combaterii insuccesului şcolar, a 
promovării şanselor egale, a 
prevenirii abandonului şcolar 

permanent Responsabili 
comisii metodice 
Toate cadrele 
didactice 

Analiză 
Elaborarea 

unui plan de 
măsuri 

Organizare 

Procent de 
promovabilitate mai 
mare de 85% 
Grafice de 
pregătire a 
elevilor 
Evidenţierea 
progresului 
şcolar 

Identificarea 
elevilor cu 
necesităţi speciale 
şi realizarea, de 
către fiecare cadru 
didactic implicat, a 
unui program de 
măsuri adecvat 

Diversificarea metodelor, 
instrumentelor şi tehnicilor de 
evaluare în scopul dezvoltării 
creativităţii elevilor, a 
participării lor active, a formării 
de competenţe, îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns la 
solicitările reale şi formarea 
spiritului de echipă 

permanent Toate cadrele didactice Participarea 
cadrelor didactice 

la cursuri de 
formare 

Instrumente de 
evaluare proprii 
Evidenţierea 
progresului şcolar 

Imbunătăţirea 
bazei de date a 
şcolii cu 
instrumente de 
evaluare 
diversificate şi 
adaptate nivelului 
fiecărei clase 

 
 

2. Extinderea procesului de 
informatizare a şcolii 

Folosirea cabinetelor de 
informatică pentru realizarea 
unor lecţii la toate disciplinele 
Achiziţionarea de noi softuri 
educaţionale 

conform 
graficului 

 
 
 

permanent 

Responsabil  
 
 

Administrator 
financiar 

Stocarea și 
procesarea 
informaţiei 

90% din cadrele 
didactice şi 
elevi aplică TIC 

Implemen
tarea 
unor 
strategii 
de lucru 
moderne 
prin 
intermne
diul 
resurselor 
informati
zate 
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4. Evaluarea și 
revizuirea 
permanentă CDL 

Elaborarea ofertei CDL 
în acord cu nevoile reale 
ale elevilor și pieței 
muncii ,prin abordarea 
interdisciplinara a 
competențelor și 
conținuturilor 
Evaluarea de parcurs și finală 
a implementării CDL 
concretizată în calitate și 
performanță școlară și 
extrașcolară 

Decembrie 
2019/iunie 

2020 
 
 
 
 

Semestrial/ 
anual 

Responsabili 
comisii metodice 

 
 
 
 
 

Responsabili 
comisii metodice 

Analiza, 
diagnoza, 
proiectare 

 
 
 
 

Evaluare 

Oferta CDL 
bazată pe 
consultarea 
operatorilor 
economici  
 

Comisia pentru 
curriculum Actualizarea 
ofertei 

 
Comisia pentru 
curriculum 

Corelarea planului 
anual de școlarizare 
cu evoluția 
demografică din 
zonă, 

Investigarea 
opţiunilor şcolare şi 
profesionale a elevilor, a 
agenților economici  
şi prezentarea acestora 
în consiliul profesoral 
în vederea 
elaborării proiectului 
Planului de şcolarizare 

Noiembrie 
2019 

Director 
Resp catedra tehnica 

analiza Solicitari 
agenti 
economici 

Proiectul planului de 
scolarizare 

3.Orientarea și optimizarea 
învățării,măsuri remediale 
stabilite în urma aplicării 
evaluării 
inițiale 

 
 

PLAN OPERAŢIONAL - Măsuri de orientare și optimizare a învățării la elevi și măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării 
inițiale pentru anul şcolar 2019-2020 
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 Promovarea ofertei 
educaţionale în 
rândul elevilor, pe 
principii realiste, cu 
asigurarea unei 
informări corecte 
asupra 
oportunităţilor ce decurg 
din parcurgerea 
unui traseu şcolar în 
învățarea unei meserii 

Permanent Comisia de orientare 
școlară și 
profesională Comisia 
de promovare a 
imaginii școlii 
 

Ziua porţilor 
deschise 
 Mapa 
publicitară a 
şcolii 

Realizarea 
planului de 
şcolarizare 
(100%) 

Reactualizarea 
strategiilor de promovare 
a şcolii 

6.Derularea de 
proiecte şi 
programe 
educative 

 
Conform Planului operațional al Consilierului educativ pentru anul școlar 2019-2020 

  III. RESURSE  UMANE ȘI  MATERIALE  
 

Obiective 
specifice 

 
Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen 

 
Responsabilităţi 

 
Strategii 

de 
realizar
e 

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare 

Măsuri / 

Acţiuni de reglare 

1 Perfecționarea  cadrelor 
didactice 
prin examene de grade 
didactice, cursuri de 
prfecționare 
 

Stimularea cadrelor didactice 
pentru participarea la 
activităţi de formare continuă și 
perfecționare 

permanent Director  
Director adjunct 
Responsabil 
comisie de 
perfecționare 

Programe 
de formare 

Bază de date Nr. de 
cadre didactice 
formate / 
participante la 
cursuri 
Calitatea sporită a 
pregătirii didactice 

Identificarea, prin 
discuţii cu toate 
cadrele didactice, a 
nevoilor de formare 
specifice fiecărui 
cadru didactic 

Informarea beneficiarilor privind 
oferta de cursuri acreditate 
Informarea ISJ asupra 
modului de derulare a 
formării continue Înscrierea 
candidaţilor la examenele de 
obținere a gradelor didactice 
şi monitorizarea parcurgerii 

Permanent  Programe de 
formare 

Bază de date Nr. de 
cadre didactice 
formate / 
participante la 
cursuri 
Calitatea sporită a 
pregătirii didactice 

Identificarea, prin 
discuţii cu toate 
cadrele didactice ale 
nevoilor de formare 
specifice fiecărui 
cadru didactic 
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etapelor necesare dobândirii lor 

2.Dezvoltarea 
profesională prin 
studiu individual, 
documentare 
științifică, participare 
la cercuri pedagogice, 
sesiuni de comunicări 
metodico- 
țtiințifice, simpozioane 
etc 

Participarea tuturor cadrelor 
didactice la activităţile de 
formare prin intermediul 
comisiilor metodice și cercurilor 
pedagogice. 

 
Identificarea la nivelul fiecărei 
comisii metodice/comisiei de 
lucru/compartimentului a 
nevoilor de formare profesională 
și perfecționare pentru anul 
școlar 2019-2020 
  

Permanent 
 
 
 
 

1.10.2019 

Toate cadrele didactice 
 
 
 

Responsabili comisii 
metodice/ comisiei de 
lucru/compartiment 
ului 

Cercurile 
pedagogice 

pe discipline 
de 

învăţământ 
 
 

Înscrierea la 
cursuri de 
formare și 
participarea 
la toate 
formele de 
perfecționare 

 

Calitatea sporită a 
pregătirii didactice 

 
 

Număr de cadre 
didactice/ cursuri și 
activități de  
formare 

Participarea tuturor 
cadrelor didactice la 
activităţile de formare 
prin intermediul 
comisiilor metodice 
și cercurilor 
pedagogice. 
Participare, 
diseminare. colaborare 

 
3.Perfecționare a 
personalului didactic 
auxiliar și nedidactic 

Identificarea nevoilor la 
nivelul compartimentelor 
funcționale 

30 .01.2020 Responsabili 
compartimente 

Înscrierea la 
cursuri de 
formare  

 

Număr de 
persoane/ 
cursuri de 
formare 

Participare, 
colaborare 

 
 
 

4.Modernizarea şi 
conservarea 
infrastructurii şi 
realizarea dotărilor 
specifice acesteia 
 

Continuarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele 
începute în anii anteriori 

permanent Director Director 
adjunct Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu Primăria 
municipiului 
Timișoara 
 

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate 

Evoluţia lucrărilor la 
obiectivele de 
investiţii 

Monitorizare 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ” REGELE FERDINAND I” TIMISOARA 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.Modernizarea şi 
conservarea 
infrastructurii şi 
realizarea dotărilor 
specifice acesteia 

Reabilitarea corpului 
atelierului școală 

2019-2020 Echipa managerială 
Administrator de 
patrimoniu  
Primăria municipiului 
Timișoara 

Finalizare 
corp atelier 
școală 

Stadiul evoluției 
lucrărilor 

Monitorizare 
Colaborare cu 
Primăria, 
 

Realizarea dotărilor specifice 
pentru asigurarea funcţionării în 
condiţii normale a spaţiilor de 
învăţământ 
amenajate/ reabilitate prin 
lucrări de investiţii 

permanent Director  
Director adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Primăria 
municipiului 
Timișoara  

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate 

Evoluţia 
lucrărilor 

Monitorizare 

Continuarea demersurilor la 
nivel local privind 
dezvoltarea şi modernizarea  
internatului școlii 

decembrie 
2019 

Director Director 
adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 

Utilizarea 
eficientă a 
fondurilor 

Internat școlar 
renovat 

Monitorizare 

 
 
 

5.Actualizarea bazei 
didactico- materiale în 
acord cu standardele 
demersurilor 
curriculare 

  Achiziționarea mijloacelor și 
materialelor didactice prin 
programe MEN, prin 
parteneriate şi proiecte 

 
 
 

Permanent 

 
Director  
Director adjunct 
Consiliul de 
Administraţie 
Contabil şef 

 
Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 

alocate 

 
 

Achiziţionarea 
echipamentelor 
necesare 

Identificarea, de 
către cadrele 
didactice, 
priorităţilor de 
investiţii şi 
realizarea 
referatelor de 
necesitate 

 
 

Întocmirea planului de achiziții 

 
 

decembrie 
2019 

 
Comisia de achiziții 

publice 

 
Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 

alocate 

 
 

Dotarea şcolii 

Emiterea deciziei de 
constituire a Comisiei 
pentru achiziţii 
publice Aprobarea 
planului de achiziții 
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  IV. DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELATII COMUNITARE  
 

Obiective 
specifice 

 
Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen 

 
Responsabilităţi 

 
Strategii de 

realizare 

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare 

Măsuri / 

Acţiuni de reglare 

1.Participarea 
reprezentanţilor 
autorităţilor 
locale în exercitarea 
atribuţiilor ce le 
revin în activitatea 
şcolii 

Stabilirea, împreună cu 
reprezentanţii autorităţii 
locale, a priorităţilor de 
dezvoltare a şcolii sub 
aspectul investiţiilor, 
reparaţiilor curente şi 
capitale, igienizărilor 

Octombrie 
2019 

Director 
Comisia de achiziţii 
publice 
Primăria 
municipiului 
Timișoara 

Analiză 
Întocmirea de 

proiecte 

Plan de achiziţii 
Lista de 
priorităţi 

Monitorizare, 
reorganizare 

 
 
 

2.Responsabilizar ea 
părinţilor pentru 
asigurarea unor 
servicii 
educaţionale în 
şcoală 

Reorganizarea colaborării cu 
părinţii privind desfăşurarea 
activităţilor suport pentru 
părinţi prin includerea în 
programul săptămânal a orei 
la dispoziţia părinţilor 

Septembrie 
2019 

Consilier educativ 
Diriginții 

Analiză 
Planificare 
Proiectare 

Graficul, pe 
clase, al 
întâlnirilor cu 
părinţii 

Modificarea 
programului în 
funcţie de solicitările 
părinţilor 

Identificarea 
disponibilităţilor de 
implicare a părinţilor în 
rezolvarea problemelor 
şcolii 

Permanent Responsabil 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților  
Consilier educativ 
Diriginții 

Diagnoză 
Proiectare 

Număr de 
părinţi 
participanţi la 
activităţile 
şcolii 

Planuri de activitate 
ale comitetelor de 
părinţi 

3.Adaptarea 
conduitei 
didactice la 
așteptările 
beneficiarilor 
secundari ai 
educației 

Evaluarea gradului de 
satisfacție a beneficiarilor în 
raport cu activitatea Liceului 
Tehnologic Energetic Regele 
Ferdinand I 

Conform 
grafic CEAC 

Responsabil CEAC  Evaluare Număr 
răspunsuri 
favorabile/chest 
ionare aplicate 

Organizarea întălnirilor 
periodice cu părinții 
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4.Promovarea 
parteneriatului 
social 

 
 

Realizarea de proiecte  

 
 
 

Permanent 

Director 
Consilier educativ 
Responsabil 
Proiecte  
 

 
Analiză 

Întocmirea de 
proiecte  

 
 

Nr. de proiecte 
derulate 

 
Incheierea 
parteneriatelor cu alte 
școli 

 
Derularea activităţilor 
prevăzute în acordurile de 
parteneriat încheiate 

 
 

Permanent 

 
 

Toate cadrele didactice 

 
 

Analiză 
Proiectare 

Număr de elevi şi 
cadre didactice 
implicate în 
proiecte în 
parteneriat 

 
Analiza nivelului de 
realizare a obiectivelor 

 
 

5.Promovarea 
imaginii Liceului 
Tehnologic 
Energetic Regele 
Ferdinand I 

Actualizarea mapei 
publicitare de prezentare a 
școlii  

Noiembrie 
2019 

Comisia de 
promovare a 
imaginii școlii 

Instrumente 
de marketing 
educațional  

Mapa publicitară, 
spot publicitar 
radio, pixuri, 
calendare 
personalizate 

 
Actualizare 

Acualizarea paginii web și a 
profilului FB al școlii 

Permanent Responsabil 
pagina web 
Comisia de 
promovare a 
imaginii școlii 

Analiză, 
colectare 
informații 

scrise, audio 
și video 

Site-ul și 
profilul FB al 
LTERFI 

Actualizare 

Organizarea ”Zilei porților 
deschise”, cu participarea 
elevilor   de clasa a VIII-a din 
județ 

Mai 2020 Echipa managerială Planificare Număr elevi 
participanți 
Număr elevi 
înscriși în clasa 
a IX-a 

Reorganizare 

Promovarea școlii prin 
articole/fotografii/prezentări 
în mass-media locală 

Permanent Comisia de 
promovare a 
imaginii școlii 

Informare 
Elaborare 

Documentare 
Colaborare 

Număr apariții 
mass-media 
Număr elevi 
înscriși în clasa 
a IX-a 

Implicare 
permanentă 
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Director, Prof. Filip Luminita 
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PARTEA A 4-A CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 
1. Acţiuni de consultare 

 
2. Monitorizarea şi evaluarea operaţională 

 
3. Monitorizarea managerială 
 

Manageri Parteneri economici Perioada Concluzii/Destinatari 

Director,  
Director adjunct 

Continental Automotive Romania SRL 
Continental Contiteh Romania SRL  
Smart wood SRL 
S.C. Smithfield Prod.SRL 
Draxlmaier Autopart Romania SRL 
Hella Romania SRL 
S.C.Elma ElectronicRomania SRL 
Continental Anvelope Romania SRL 
Delcase 
Kimball 
Gelco Prod 
Centum Net 
Bergerat Monnoyeur 
Eneria SRL 

Mai 2019 Corecţii la inserţia 
profesională 

 
Resursele financiare necesare pentru actiunile propuse sunt stabilite din buget local, venituri 
proprii şi sponsorizări din partea agenţilor economici parteneri 
 
Monitorizare şi evaluare a PO 
 

Monitorizarea şi evaluare planului operational este o acţiune periodiă care se desfăşuară în baza 
unui calendar dinainte stabilit. 

Evidenţa rezultatelor obţinute în urma acţiunii de monitorizarea şi evaluare a planului operaţional 
se face pentru fiecare obiectiv specific şi pentru fiecare acţiune propusă. 

Fişele de monitorizare şi evaluare urmăresc dacă acţiunile planificate au condus la obţinerea 
rezultatelor asteptate cu încadrarea în orizontul de timp prevăzut . 

Pentru a fi relevantă, o fişa de monitorizare şi evaluare va trebui să includă sursele şi mijloacele de 
verificare utilizate pentru a stabili gradul de progres înregistrat în atingerea obiectivului propus. 

Tipul consultării Parteneri Perioada Rezultatul 
Activitate de 
reorganizare 

Consiliul de administraţie, şefii 
de compartimente Sept 2018 Actualizarea colectivului 

PAS 
Evaluarea proiectului 
de conţinut PAS 

Şefii de compartimente, 
colectivele de catedră Dec 2018 Ajustarea componentelor 

planului 
Atribuirea sarcinilor 
de lucru 

Consiliul de administraţie, 
colectivul PAS Nov 2018 Lista sarcinilor concrete şi 

termenele 
Chestionar la consiliul 
tematic 

Cadrele didactice Martie 2019 Feed-back 

Echipa/Responsabil Acţiuni monitorizate Perioada Modul evaluării 
Colectivul PAS Colectarea datelor PRAI şi PLAI Ian 2019 Raport de activitate 
Colectivul PAS Structurarea conţinutului Feb 2019 Raport informaţional 
Consiliul de administraţie  
Director 

Structurarea conţinutului Martie 2019 Plan de revizuire 
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Gradele de progres sunt : 3= progres slab, 2 = progres satisfacator, 1 = progres bun. 
Tot în fişa de monitorizare şi evaluare este necesar să se regăsească descrierea şi interpretarea 

situaţiei constatate prin monitorizare internă şi autoevaluare. 
 
 

Acţiune 
planificată 

Rezultat 
aşteptat Termen Situaţie constatată Apreciere progres Surse de verificare 

utilizate 
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ANEXE LA PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
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Anexa nr. 1 Analiza rezultatelor elevilor la examenul de bacalaureat 
 
 
1. SITUAŢIA  STATISTICĂ A REZULTATELOR  LA   EXAMENUL BACALAUREAT (pe medii) 

 

Anul / 
sesiunea 

Total 
elevi 

înscrişi 

Medii Nr. elevi 
neprezentaţi 

Nr. elevi 
Reuşiţi bac / 

procent 
1-

4.99 
5-

5.99 
6-

6.99 
7-

7.99 
8-

8.99 9-10 

2015-2016 
iulie 34 18 5 5 1 0 0 5 6 

(20.69%) 
2015-2016 
septembrie 30 12 3 3 2 0 0 10 5 

(25%) 
2016-2017 

iulie 54 6 4 2 2 0 1 18 5 
(13,89%) 

2016-2017 
septembrie 31 8 2 8 1 0 0 12 9 

(47,37%) 
2017-2018 

iulie 43 21 1 3 1 0 0 17 4 
(15,38%) 

2017-2018 
septembrie 39 16 4 5 0 0 0 14 5 

(20%) 
2018-2019 

iulie 39 23 2 6 0 0 0 7 7  
(21,88%) 

2018-2019 
septembrie 28 12 2 7 1 0 0 6 8  

(36,36%) 
 
Observaţie : - Procentele sunt calculate doar pentru elevi prezenţi , nu şi pentru cei  neprezentaţi  
            - În sesiunea iulie 2017 – 1 elev eliminat la proba Ed) Biologie 
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2. SITUAŢIA  STATISTICĂ  A  REZULTATELOR  LA   EXAMENUL      BACALAUREAT  (pe materii) 
 

Anul / 
sesiunea Proba Disciplina 

Total 
elevi 

înscrişi 

Note 
Nr. elevi 

neprezentaţi 

Nr. elevi 
Admişi / 
procent 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 9-10 

2015-2016 
iulie 

E) a) Limba 
româna 34 19 4 4 1 0 1 28 

(84.85%) 

E) c) Matemati
că 34 10 3 4 1 0 1 18 

(54.55%) 

E) d) 

Biologie 28 6 2 2 0 0 3 10 
(40%) 

Fizică 3 0 0 1 0 0 0 1 
(33.33%) 

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 3 0 3 0 0 0 0 3 
(100%) 

2016-2017 
Iulie 

 

E) a) Limba 
româna 54 15 13 5 1 0 13 34 

(82,93%)  

E) c) Matemati
că 54 12 1 4 0 1 13 18 

(43,9%) 

E) d) 

Biologie 39 3 1 0 0 0 16 4 
(17,39) 

Fizică 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chimie 2 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 13 3 5 1 3 1 0 13 
(100%) 

2016-2017 
septembrie 

E) a) Limba 
româna 31 15 7 4 0 0 3 26 

(92,86%) 

E) c) Matemati
că 31 11 5 3 1 0 5 20 

(76,92%) 

E) d) 

Biologie 21 3 3 2 0 0 8 8 
(61,54%) 

Fizică 1 0 0 0 0 0 1 0 

Chimie 1 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 8 2 4 1 1 0 0 8 
(100%) 

2017-2018 
Iulie 

E) a) Limba 
româna 43 16 2 2 0 0 9 20 

(58,82%) 

E) c) Matemati
că 43 7 2 0 0 0 12 9 

(28,03%) 

E) d) 

Biologie 35 5 0 1 1 1 11 8 
(33,33%) 

Fizică 6 0 1 0 0 0 2 1 
(25%) 

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 2 0 1 0 0 0 0 1 
(50%) 
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Anul / 
sesiunea Proba Disciplina 

Total 
elevi 

înscrişi 

Note Nr. elevi 
neprezentaţi 

Nr. elevi 
Admişi / 
procent 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 9-10 

2017-2018 
septembrie 

E) a) Limba 
româna 39 19 8 0 0 0 5 27 

(79,41%) 

E) c) Matemati
că 39 12 0 1 0 0 13 14 

(53,85%) 

E) d) 

Biologie 29 4 0 3 1 0 8 8 
(38,1%) 

Fizică 4 0 0 1 0 0 2 1 
(50%) 

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

Geografie 5 1 2 2 0 0 0 5 
(100%) 

2018-2019 
iulie 

E) a) Limba 
româna 39 14 8 2 1 0 4 25 

(71,43%) 

E) c) Matemati
că 39 10 3 2 1 0 6 16 

(48,48%) 

E) d) 

Biologie 24 4 1 1 2 1 4 9  
(45%) 

Fizică 2 0 0 0 0 0 1 0  
(0%) 

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 13 3 1 7 1 0 1 12  
(100%) 

2018-2019 
septembrie 

E) a) Limba 
româna 28 13 6 1 1 0 4 21 

(87,5%) 

E) c) Matemati
că 28 7 4 3 0 0 5 14 

(60,87%) 

E) d) 

Biologie 14 5 1 0 0 0 4 6 
(54,55%) 

Fizică 2 0 0 2 0 0 0 2 
(100%) 

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografie 11 3 0 6 1 0 1 10 
(100%) 

 
 
Din păcate , aceste procente scad considerabil atunci când se face media tuturor disciplinelor . 
 
 
     3.   CAUZE ŞI CONCLUZII  
 
Cauze 

• lipsa de seriozitate, lipsa cunoştinţelor de bază, adică lacune mari din şcoala  generală (elevii noştri au 
media sub 5 la matematică la evaluarea naţională); 

• lipsa şi de la meditaţiile făcute. Doar un număr mic de elevi au participat la aceste ore; 
• mentalitatea că oricine se prezintă, trece şi, ştim că, mentalităţile se schimbă foarte greu; 
• indiferenţa elevilor şi a părinţilor acestora; 
• starea socială precară a elevilor: părinţi despărţiţi sau plecaţi la muncă în străinătate, lipsa locului de 

muncă, lipsa de supraveghere; 
• lipsa motivaţiei. Elevul vede că degeaba învaţă, căci oricum societatea nu-i oferă nimic; 
• absenţele de la ore, teme nefăcute; 
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Concluzii 
 Nivelul cunoştinţelor elevilor şi rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat nu sunt mulţumitoare. 
Este evident faptul că sunt necesare măsuri remediale suplimentare pentru a îmbunătăţii această situaţie. În 
condițiile în care nu există un nivel minim la admiterea în liceu, recuperarea care trebuie realizată în paralel cu 
asimilarea de noi cunoștințe și formarea de competențe specifice calificării se realizează cu multă dificultate. 

 
Pentru îmbunătăţirea situaţiei propunem un plan de măsuri: 

  
4. PLAN DE MĂSURI 

 

Nr. crt. Măsuri Termen Responsabil Monitorizare 

1. 

Profesorii care pregatesc elevii pentru 
bacalaureat să informeze lunar dirigintii cu 
privire la situaţia prezenţei elevilor la 
pregatire, iar diriginţii să informeze 
familiile elevilor cu privire la situaţia 
prezenţei la orele de curs . 

Permanent 

Profesorii 
care au 
discipline de 
Bacalaureat 

Şeful comisiei 

2. Tratarea diferenţiată şi individualizarea 
predării-învăţării- evaluării Permanent 

Profesorii 
care au 
discipline de 
Bacalaureat 

Şeful comisiei 

3. Monitorizarea progresului realizat de elevii 
care s-au înscris la bacalaureat Permanent 

Profesorii 
care au 
discipline de 
Bacalaureat 

Şeful comisiei 

4. 

Lectorate cu părinii - Informarea părinţilor 
despre rezultatele testelor iniţiale şi traseul 
remedial care se impune pentru fiecare 
elev 

La începutul 
fiecarui 

semestru 
Diriginţii Şeful comisiei 

5. Întocmirea de fişe de lucru 
Pe tot 

parcursul 
anului şcolar 

Toţi 
profesorii 
ariei, care 
predau la 
clasele 
terminale 

Responsabil catedră 

6. Asigurarea cu manuale, culegeri şi alte 
materiale necesare pregătirii elevilor 

Pe tot 
parcursul 

anului şcolar 

Toţi 
profesorii 
catedrei, ce 
predau la 
clasele 
terminale 

Responsabil catedră 
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Anexa 2 -Examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi 
tehnic preuniversitar 

 
 

1. Examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - 
nivelul 4 de calificare 

 
 
Anul şcolar: 2015 -2016  sesiunea: mai – iunie 

Nr. 
crt. 

Calificarea 
Profesională 

 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

ri
şi

 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

Re
sp

in
şi

 

N
ep

re
ze

nt
aţ

i 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

Bi
ne

 

Sa
tis

fă
că

to
r 

1 Tehnician în instalaţii 
electrice 8 8 8 - 8 - - - - 100 

2 Tehnician energetician 7 7 7 3 4 - - - - 100 

3 Tehnician mecatronist 1 1 1 1 - - - - - 100 
TOTAL 16 16 16 4 12  - - - 100- 
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Anul şcolar: 2016 -2017  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr. 
crt. 

Calificarea 
Profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

ri
şi

 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i 

Calificativ 

Re
sp

in
şi

 

N
ep

re
ze

nt
aţ

i 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

Bi
ne

 

Sa
tis

fă
că

to
r 

1 Tehnician în instalaţii 
electrice 13 13 13 6 5 2 0 0 0 100% 

2 Tehnician energetician 8 5 5 3 2 0 0 0 3 100% 

3 Tehnician mecatronist 9 9 9 0 0 9 0 0 0 100% 

  Tehnician în activități 
economice 10 10 10 8 2 0 0 0 0 100% 

TOTAL 40 37 37 17 9 11 0 0 3 100% 
 

 
 

Anul şcolar: 2017 -2018  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr. 
crt. 

Calificarea 
Profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

ri
şi

 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

Re
sp

in
şi

 

N
ep

re
ze

nt
aţ

i 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

Bi
ne

 

Sa
tis

fă
că

to
r 

  
1 

Tehnician în instalaţii 
electrice 25 23 23 1 10 12 0 0 2 100 
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Anul şcolar: 2018 -2019  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr. 
crt. 

Calificarea 
Profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

ri
şi

 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

Re
sp

in
şi

 

N
ep

re
ze

nt
aţ

i 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

Bi
ne

 

Sa
tis

fă
că

to
r 

1 Tehnician în instalaţii 
electrice 7 7 7 1 6 0 0 0 0 100 

2 Tehnician in activitati 
economice 11 10 10 8 2 0 0 0 0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tehnician în activiăți economice 

Tehnician în instalații electrice 
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2. Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului 

profesional– nivelul 3 de calificare 
 
Anul şcolar: 2016 - 2017  sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promova

bilitate 
% Înscrişi Prezenţi Respinşi  Eliminaţi Promovaţi 

Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale 21 18 0 0 18 100 

Electrician aparate şi 
echipamente electrice şi 
energetice 

24 24 0 0 24 100 

Total 45 42 0 0 42 100 
 

 
 

 
 
 
Anul şcolar: 2017 - 2018  sesiunea: iulie 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promova

bilitate 
% Înscrişi Prezenţi Respinşi  Eliminaţi Promovaţi 

Electromecanic utilaje şi 
instalaţii industriale 24 24 0 0 24 100 

Electrician aparate şi 
echipamente electrice şi 
energetice 

22 22 0 0 22 100 

Lacatus constructii 
metalice şi utilaj 
tehnologic 

9 9 0 0 9 100 

Total 55 55 55 55 55 100 
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Anul şcolar: 2018 - 2019  sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promova

bilitate 
% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi  

Electromecanic utilaje si 
instalaţii industriale 16 16 16 0 0 100 

Electrician aparate si 
echipamente electrice si 
energetice 

24 24 24 0 0 100 

Operator la masini cu 
comanda numerica 21 21 21 0 0 100 

Total 55 55 55 0 0 100 
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3. Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal– 
nivelul 5 de calificare 
 
 

Anul şcolar: 2015- 2016  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Respinşi  Eliminaţi Promovaţi 

Maistru electrician, 
centrale, staţii şi 
reţele electrice 

44 44 0 0 44 100 

 
 
 
Anul şcolar: 2016- 2017  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Respinşi  Eliminaţi Promovaţi 

Maistru electrician, 
centrale, staţii şi 
reţele electrice 

34 33 0 0 33 100 

 

 
Anul şcolar: 2017- 2018  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Respinşi  Eliminaţi Promovaţi 

Maistru electrician, 
centrale, staţii şi 
reţele electrice 

25 25 0 0 25 100 

 

 
Anul şcolar: 2018- 2019  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Promovaţi  Eliminaţi Respinşi 

Maistru electrician, 
centrale, statii si 
retele electrice 

16 16 16 0 0 100 
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Anexa 3 -Lista distincţiilor obţinute de elevi la concursuri şcolare obţinute  

 
2016-2017 
 
Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele  elevului Clasa Premiul obţinut Concurs 

1. Oneţiu Bogdan a XII-a Mențiune Concursul naţional de matematică aplicată 
“ Adolf Haimovici”- etapa locală 

2. Oneţiu Bogdan a XII-a Premiul special Concursul naţional de matematică aplicată 
“ Adolf Haimovici”- etapa județeană 

3. Sulea Florina 
Andreea 

a X-a Mențiune Concursul Judeţean de Matematică “ 
TEHMOMATH”   

4. Mǎrgineanu Ilie 
Lucian 

a XI-a  Mențiune Concursul Judeţean de Matematică “ 
TEHMOMATH”   

5. Mănoiu Raluca a IX-a Premiul I Riscul HIV- SIDA – etapa pe școală 
6. Rotariu Claudiu a IX-a  Premiul II Riscul HIV- SIDA – etapa pe școală 
7. Rus Cătălin a IX-a Premiul III Riscul HIV- SIDA – etapa pe școală 
8. Albu Claudiu a IX-a Mențiune Riscul HIV- SIDA – etapa pe școală 
Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele  elevului Clasa Premiul obţinut Concurs 

9. Pereni Tristan a X-a Premiul I SĂRBĂTOAREA PASCALĂ ÎN SUFLETUL 
CREŞTINULUI - Sectiunea poezie 

10. Truță Adelina a X-a Premiul I SĂRBĂTOAREA PASCALĂ ÎN SUFLETUL 
CREŞTINULUI 
Sectiunea felicitări – etapa pe școală 

11. Râșcu Andrei a X-a Premiul I SĂRBĂTOAREA PASCALĂ ÎN SUFLETUL 
CREŞTINULUI 
Sectiunea Prezentare PP – etapa pe școală 

12. Samson Sergiu a X-a Premiul II SĂRBĂTOAREA PASCALĂ ÎN SUFLETUL 
CREŞTINULUI 
Sectiunea Prezentare PP – etapa pe școală 

13. Rușitoru Adrian a XI-a Premiul I CONCURS NATIONAL „Nasterea Domnului-
Renasterea Bucuriei”editia VI-a 

14. Csotya Mădălina a XI-a Premiul III CONCURS NATIONAL „Nasterea Domnului-
Renasterea Bucuriei”editia VI-a 

15. Molnar Andrei a XI-a Premiu Special CONCURS NATIONAL „Nasterea Domnului-
Renasterea Bucuriei”editia VI-a 

16. Iovu Marius a XI-a Premiu Special CONCURS NATIONAL „Nasterea Domnului-
Renasterea Bucuriei”editia VI-a 

17. Brînzac Laurențiu a XI-a Mențiune CONCURS NATIONAL „Nasterea Domnului-
Renasterea Bucuriei”editia VI-a 

18. Stroia Sarah Noemi a X-a Premiul II Concurs interregional“Tinerii spun NU 
discriminării ! ”, Ediţia I   
Secțiunea “Discriminare etnică / 
religioasă“ 

19. Râșcu Andrei Cosmin 
Stoica Andree 

a X-a Premiul I Concurs județean „Antreprenoriatul – cheia 
succesului”, Ediția a II- a 
Secțiunea „Și eu pot fi un antreprenor” 

20. Plămadă Diana a X-a Premiul III Concurs național „Alege! Este dreptul tău!”, 
Ediția 2017 Secțiunea Eseuri  
“Cumpăr online și știu ce drepturi am”- 
etapa județeană 

21. Mandache Andreea a X-a Mențiune Concurs național „Alege ! Este dreptul tău 
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!”, Ediția 2017 
Secțiunea Eseuri “Cumpăr online și știu ce 
drepturi am”- etapa județeană 

22. Plămadă Diana a X-a  Premiul I Concursul național „Am talent !” din cadrul 
proiectului „Suntem tânăra generație !” – 
secțiunea Știință 

23. Mandache Andreea a X-a  Premiul I Concursul național „Am talent!” din cadrul  
proiectului „Suntem tânăra generație!” – 
secțiunea Știință 

24. Bunea Romina 
Plămadă Diana 
Czine Roxana 
Lingurar Florin 

a IX-a 
a X-a 
a X-a 
a X-a 

Mențiune Concurs județean “Seara liceului meu” 

25. Lingurar Florin a X-a Premiul pentru 
expresivitate 

Concurs județean “Seara liceului meu” 

26. Dumbravă Cosmin 
Chinez Ionuț 
Olariu Silviu 
Cuciureanu Bogdan 
Bere David 
 

a XII-a Premiul I Concursul național „Am talent !” din cadrul 
proiectului „Suntem tânăra generație !” – 
secțiunea sporturi de echipă 

Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele  elevului Clasa Premiul obţinut Concurs 

27. Lingurar Florin 
Nagy Ana-Maria 
Kocsis Ana-Maria 
Chirea Alice 
Târnovan Larisa 
Găbrian Maria 

a X-a Mențiune Concursul național “Best flash-mob”din 
cadrul proiectului „Suntem tânăra 
generație !” 

28. Gajac Emanuel David a X-a Premiul II Concursul județean”Elektrica Junior”, ediția 
I, secțiunea Măsurări electrice de curent 
continuu 

29. Jeremiaș Dezideriu a X-a Premiul II Concursul județean”Elektrica Junior”, ediția 
I, secțiunea Măsurări electrice de curent 
continuu 

30. Ciobanu Mihai Andrei a X-a  Premiul I Concursul județean”Elektrica Junior”, ediția 
I, secțiunea Măsurări electrice de curent 
continuu 

31. Pereni Tristan 
Stroia Sarah 
Chirea Roxana  
Plămadă Diana 

a X-a Premiul I Concursul “Identitate și spiritualitate 
românească”- etapa pe școală 

32. Bunea Romina 
Vasii Lorena 
Simici Adrian 
 

a IX-a Premiul II Concursul “Identitate și spiritualitate 
românească”- etapa pe școală 

33. Conisceac Ana Maria  
Onețiu Bogdan 
Lal Mirela 
Codoban Bianca 

a XII-a Premiul III Concursul “Identitate și spiritualitate 
românească”- etapa pe școală 

34. Gaje Florina 
Moldovan Marius 
Toader Oana 
Boha Niculina 

a XI-a Mențiune Concursul “Identitate și spiritualitate 
românească”- etapa pe școală 
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2017-2018 : 
 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele  
elevului PREMIUL Premiul obţinut 

1. Balaci David I Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
2. Mandache Andreea II Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
3. Samson Sergiu II Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
4. Czine Roxana III Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
5. Bunea Romina III Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
6. Plămadă Diana III Gala De Premiere Cu Ocazia Zilei Educației - Județean 
7. Plămadă Diana 

Chirea Alice 
Pereni Tristan 
Stroia Sarah 

I Identitate Și Spiritualitate Românească - Interjudețean 

8. Moldovan Marius 
Istudor Ionela 
Brânzac Laurențiu 
Margineanu Lucian 

II Identitate Și Spiritualitate Românească - Interjudețean 

 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele  
elevului Clasa Premiul obţinut 

9. Farcaș Elena 
Bunea Romina 
Simici Adrian 
Onețiu Sorina 

III Identitate Și Spiritualitate Românească - Interjudețean 

10. Floriam Maysa 
Dobre Nicoleta 
Arsin Dragoș 

Mențiune Identitate Și Spiritualitate Românească - Interjudețean 

11. Clasa a IX-a B  I Vine Crăciunul și în clasa noastră! – În şcoală 
12. Clasa a X-a B 

Profesională 
II Vine Crăciunul și în clasa noastră! – În şcoală 

13. Clasa a IX-a A 
Profesională 

III Vine Crăciunul și în clasa noastră! – În şcoală 

14. Clasa a X-a B  Mențiune Vine Crăciunul și în clasa noastră! – În şcoală 
15. Pereni Tristan Mențiune Olimpiada de religie, etapa județeană 
16. Patrula de reciclare a 

școlii 
Premiul I Concurs național – campionii reciclării 

17.  Farcaș Elena Clasa a X-
a B  

Premiul I Concurs național – Nașterea domnului, renașterea bucuriei- 

18 Trabayko Denisa   Premiul II Concurs național – Nașterea domnului, renașterea bucuriei- 

19. Pereni Tristan  Premiu 
Special 

Concurs de artă teatrală – Teatrul versus medii on-line- 

20. Urmă Larisa  Premiul III Concurs județean – Natura și literatura- 

21. Mihai David Premiul I Concurs național – Nașterea domnului, renașterea bucuriei 
22. Badea Ștefan Premiul II Concurs național – Nașterea domnului, renașterea bucuriei 

23. Mănoiu Raluca Premiul III Concurs național – Nașterea domnului, renașterea bucuriei 

24. Echipa De Fotbal A  
Școlii 

Premiul III Etapa municipală fotbal Onss 

25. Echipa De Fotbal A  
Școlii 

Premiul II Cupa eroilor neamului 

26. Echipa De Baschet A  
Școlii 

Premiul III Etapa municipală baschet băieți Onss 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ” REGELE FERDINAND I” TIMISOARA 

68 
 

 
1. An școlar 2018 – 2019 

 
N
r. 
cr
t. 

Nume și 
prenume 

elevi 
Clasa Denumire Concurs 

/ Olimpiadă 

Faza ( locală, 
județeană, 
națională, 

internațională) 

Premiul Nume profesor 
coordonator 

1. 

Farcaș Elena 
Emilia 
Ciurel 

Sebastian 
Bunea 

Romina 

a XI - 
a B 

 

Târgul „Rivulus 
Dominarum 

Tineret”, 
Baia Mare, ediţia a 

XII-a 
F.E. 

ECOFOCUSPROTECT 
S.R.L. 

Concurs național 
decembrie 2018 

Premiu Special la 
Competiția 

„Cea mai 
reprezentativă 

mascotă” 

Faur Olivia Corina 

2. 

Farcaș Elena 
Emilia 
Ciurel 

Sebastian 
Bunea 

Romina 

a XI - 
a B 

Târgul „Rivulus 
Dominarum 

Tineret”, 
Baia Mare, ediţia a 

XII-a 
F.E. 

ECOFOCUSPROTECT 
S.R.L. 

Concurs național 
decembrie 2018 

Mențiune la 
Competiția 

„Cea mai 
profesională 

imagine a firmei” 

Faur Olivia Corina 

3. 

Farcaș Elena 
Emilia 
Ciurel 

Sebastian 
Bunea 

Romina 

a XI - 
a B 

 

Târgul de primăvară 
al firmelor de 

exercițiu - 
Timișoara, ediția a 

VIII-a 
F.E. 

ECOFOCUSPROTECT 
S.R.L. 

Concurs 
internațional 

mai 2019 

Mențiune la 
Competiţia 

„Cea mai 
relevantă 
mascotă” 

Faur Olivia Corina 

4. ANGHEL A. 
OVIDIU 

IX B 
prof 

S2:Circuite electrice 
în curent continuu 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

 PREMIUL II 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

  FOALIȘ L. 
BENIAMIN 

IX B 
prof 

S2:Circuite electrice 
în curent continuu 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL I 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

6. 
JURCA 

ROBERT-
LAURENȚIU 

IX B 
prof 

S2:Circuite electrice 
în curent continuu 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

MENȚIUNE I 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

7. 
ANDRICI 

DENIS 
FLORIAN 

XI A 
prof. 

S3: Aparate/ mașini 
electrice 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL III 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 
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8. 
DUŢĂ H. 

ARNOLD-
SAMUEL 

XI A 
prof. 

S3: Aparate/ mașini 
electrice 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL II 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

9. 
NEGREA V.N. 

VASILE-
ANDREI 

XI A 
prof. 

S3: Aparate/ mașini 
electrice 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL I 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

1
0. 

SOLOMON 
ILIE-

ALEXANDRU 

XI B 
prof. 

S4: Instalații 
electrice interioare 

(de iluminat și 
prize) 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 

PREMIUL I 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

1
1. 

IORDACHE R. 
SERGIU-
TIBERIU 

X B 
prof. 

S4: Instalații 
electrice interioare 

(de iluminat și 
prize) 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL II 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

1
2. 

BOTCĂ 
FLORIN-

MIHAI 

XI B 
prof. 

S4: Instalații 
electrice interioare 

(de iluminat și 
prize) 

CONCURSUL 
JUDEȚEAN TIM-

ELTEHNIC 
EDIȚIA NR.1-

2019 
 

PREMIUL III 

Coste Cristian, 
Daminescu 

Titarela, Filip 
Luminița 

1
3. 

USTUROI 
ADRIANA IX A CREAȚIE LITERARĂ 

CONCURSUL 
NATIONAL DE 

CREATIE 
LITERARA "1 

IUNIE- 
CULOAREA 

COPILARIEI" 

PREMIUL I Lascu Cerasela 

1
4. 

LASCU 
DENISA IX A CREAȚIE LITERARĂ 

CONCURSUL 
NATIONAL DE 

CREATIE 
LITERARA "1 

IUNIE- 
CULOAREA 

COPILARIEI" 

PREMIUL I Lascu Cerasela 

1
5. 

MILITARU 
JANINA IX A CREAȚIE LITERARĂ 

CONCURSUL 
NATIONAL DE 

CREATIE 
LITERARA "1 

IUNIE- 
CULOAREA 

COPILARIEI" 

PREMIUL I Lascu Cerasela 

1
6. 

LASCU 
DENISA IX A CREAȚIE LITERARĂ 

SIMPOZIONUL 
NATIONAL 

"LITERATURA SI 
ALTE ARTE" 

MENȚIUNE Lascu Cerasela 

1
7. 

POPESCU 
ADELINA IX A CREAȚIE LITERARĂ CONCURSUL 

REGIONAL DE MENȚIUNE Lascu Cerasela 
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CREATIE 
LITERARA 

''LUCIAN BLAGA- 
SPIRIT 

EUROPEAN" 

1
8. FILIP RAFAEL IX A CHIMIE 

CONCURSUL 
NAȚIONAL DE 

CHIMIE  
PETRU PONI 

MENȚIUNE Georgescu 
Mariana 

1
9. 

Clasa a X-a A 
prof. 

X A 
prof. FOTBAL TURNEU DE 

FOTBAL ÎN SALĂ PREMIUL III Iliaș Horia 

2
0. 

Clasa a XI-a B 
prof. 

XI B 
prof. FOTBAL TURNEU DE 

FOTBAL ÎN SALĂ PREMIUL I Ionilă Flavia 

2
0. 

LASCU 
DENISA IX A TRADIȚII 

Concurs la nivelul 
școlii 

DE DRAGOBETE, 
IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE! 

PREMIUL I 

Filip Luminița 
Peia Cristian 

Frânculescu Larisa 
Badescu Aida  

Lascu Cerasela 
Borugă Mirela 

2
1. 

BUNEA 
ROMINA XI B TRADIȚII 

Concurs la nivelul 
școlii 

DE DRAGOBETE, 
IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE! 

PREMIUL II 

Filip Luminița 
Peia Cristian 

Frânculescu Larisa 
Badescu Aida  

Lascu Cerasela 
Borugă Mirela 

2
2. 

ȘTEF 
MEDANA X B TRADIȚII 

Concurs la nivelul 
școlii 

DE DRAGOBETE, 
IUBEȘTE 

ROMÂNEȘTE! 

PREMIUL III 

Filip Luminița 
Peia Cristian 

Frânculescu Larisa 
Badescu Aida  

Lascu Cerasela 
Borugă Mirela 

2
3. 

FARCAȘ 
ELENA XI B CREAȚIE LITERARĂ 

Concurs județean 
de Ziua 

Internațională a 
Educației 

PREMIUL III Badescu Aida 
Frânculescu Larisa 

2
4. 

BUNEA 
ROMINA XI B CREAȚIE LITERARĂ 

Concurs județean 
de Ziua 

Internațională a 
Educației 

MENȚIUNE Badescu Aida 
Frânculescu Larisa 

2
5. 

ȘOIT MONIKA 
ELENA X B ANTIVIOLENȚĂ 

Concurs 
județean "Vă 

rugăm, spuneți 
nu actelor 
violente!" 

PREMIUL II 
BELCIUG-CĂLINA 

MIHAELA-
LOREDANA 

2
6. 

ȘTIOIU-
STĂNICĂ 
CRISTIAN 
ANDREI 
SORIN 

X B ANTIVIOLENȚĂ 

Concurs 
județean "Vă 

rugăm, spuneți 
nu actelor 
violente!" 

MENȚIUNE 
BELCIUG-CĂLINA 

MIHAELA-
LOREDANA 

2
7. 

ANSAMBLUL 
DE DANSURI 
POPULARE 
AL ȘCOLII 

 ANTIVIOLENȚĂ 

Concurs 
județean "Vă 

rugăm, spuneți 
nu actelor 
violente!" 

PREMIUL III 

BELCIUG-CĂLINA 
MIHAELA-

LOREDANA 
SABĂU GABRIEL 
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Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” CLASA a-XI-a 
Nr. 
crt. Nume elev Media Premiul Cadre didactice 

care au pregătit elevii 
1 TANASE RAUL-DANIEL 9,50 I 

Coste Cristian 
Daminescu Titarela 

Filip Luminița 

2 ERDÖS ROLAND ROBERT 9,00 II 
3 FLOREA FLAVIUS DANIEL 8,50 III 
4 CIFOR BENIAMIN DAVID 8,00 Mențiune 1 
5 POPA KATALINA NICOLETA 7,80 Mențiune 2 
6 VIDRAŞCU SOLOMON EMANUEL 

DAVID 
7,50 - 

7 AGHIORGHIESEI ANDREI 6,25 - 

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII DE LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC „REGELE FERDINAND I” LA 
OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARA „TEHNOLOGII” - FAZA JUDETEANA – 

FEBRUARIE 2018 
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Anexa 4- Personal angajat al şcolii 
Distributie personal didactic pe grupe de vechime  
 

TRANSE DE 
VECHIME 

NUMAR CADRE DIDACTICE 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

SUB 1 ANI 1 0 0 1 
1-5 ANI 2 3 3 3 
5-10 ANI 3 4 3 3 
10-15 ANI 4 4 3 2 
15-20 ANI 10 9 7 7 
20-25 ANI 7 9 8 8 
PESTE 25 ANI 21 26 21 21 

TOTAL 48 55 45 45 
 
DISTRIBUTIE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR PE POSTURI 
 

AN SCOLAR NUMAR POSTURI 
2015-2016 9 
2016-2017 9 
2017-2018 8,50 
2018-2019 8,50 

 
DISTRIBUTIE PERSONAL NEDIDACTIC PE POSTURI 
 

AN SCOLAR NUMAR POSTURI 
2015-2016 15,50 
2016-2017 15,50 
2017-2018 16 
2018-2019 16 

 
DISTRIBUTIE PERSONAL DIDACTIC PE GRUPE DE VÂRSTA ŞI SEXE 
 

An şcolar 

TO
TA

L 

FE
M

 

SU
B 

25
 A

N
I- 

FE
M

 

25
-2

9 
AN

I 

FE
M

 

30
-3

4 
AN

I 

FE
M

 

35
-3

9 
AN

I 

FE
M

 

40
-4

4 
AN

I 

FE
M

 

45
-4

9 
AN

I 

FE
M

 

50
-5

4 
AN

I 

FE
M

 

55
-5

9 
AN

I 
FE

M
 

60
-6

4 
AN

I 

FE
M

 
65

 A
N

I Ş
I P

ES
TE

 
FE

M
 

2015-
2016 48

 

37
 

1 1 0 0 5 5 8 7 8 8 11
 

4 3 3 9 8 2 0 1 0 

2016-
2017 55

 

42
 

0 0 3 3 2 2 8 8 12
 

9 9 5 3 2 9 8 8 6 1 0 

2017-
2018 45

 

33
 

0 0 0 0 1 1 10
 

9 10
 

8 11
 

10
 

4 3 6 1 2 1 1 0 

2018-
2019 45

 

33
 

0 0 0 0 1 1 10
 

9 10
 

8 11
 

10
 

4 3 6 1 2 1 1 0 
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DISTRIBUTIA PE SEXE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

An şcolar TOTAL FEMININ 
2015-2016 9 6 
2016-2017 10 6 
2017-2018 10 6 
2018-2019 10 6 

 
DISTRIBUTIA PE SEXE A PERSONALULUI NEDIDACTIC 
 

An şcolar TOTAL FEMININ 
2015-2016 16 13 
2016-2017 15 12 
2017-2018 16 12 
2018-2019 16 12 
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Anexa nr.5 -Tabel nominal cu profesorii Liceului Tehnologic Energetic’’Regele Ferdinand i’’ Timişoara 
An școlar 2018-2019 

 
 

 

Nr. 
crt 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE CATEDRA GRAD 

ANUL 
OBŢIN

ERII 

Vechime în 
STATUT 

Învăţ. Muncă 

1 ALBUŢIU STELA 
ELECTROTEHNICA, 

ELECTROMECANICA 
/ ELECTROTEHNICA 

I 2001 29 30 TITULAR 

2 ANDREI SORIN RELIGIE ORTODOXA DEF. 2017 4 8 SUPLINITOR 

3 ANDRONACHI  
NICOLAE 

ELECTROTEHNICA, 
ELECTROMECANICA 
/ ELECTROTEHNICA 

I 1993 41 41 

Personal 
didactic 

pensionat, 
încadrat în 

regim de plata 
cu ora  

4 BADESCU AIDA-
ELENA LIMBA FRANCEZA I 2015 16 16 TITULAR 

5 BORUGA  MIRELA-
ADELA 

LIMBA SI 
LITERATURA 

ROMANA 
I 2010 20 20 TITULAR 

6 CAPRACEA 
LUMINITA MATEMATICA DEF 2016 2 2 TITULAR 

7 CEPEHA MIHAI-
DANUT 

INFORMATICA - 
TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR 

I 2010 25 25 TITULAR 

8 CIULEANU 
LAURENTIU SOCIO-UMANE II 2013 20 20 TITULAR 

9 COSTE CRISTIAN 
ENERGETICA / 

ELECTROENERGETICA, 
TERMOENERGETICA, 
HIDROENERGETICA 

I 2006 24 30 TITULAR 

10 DAMINESCU 
TITARELA-SORINA 

ENERGETICA / 
ELECTROENERGETICA, 
TERMOENERGETICA, 
HIDROENERGETICA 

I 1997 33 34 TITULAR 

11 DAN ILIE -MARIAN MATEMATICĂ DEF 2005 15 15 

Titular al altei 
unităţi de 

învăţământ, 
detaşat în 

unitate  

12 DARAU IONEL MECANICA / 
MECANICA II 2008 21 21 TITULAR 

13 DUCU DIANA 
PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 

(MECANICA) 

I 2009 24 31 
TITULAR 

14 FARCAS MARIANA 
ENERGETICA / 

ELECTROENERGETICA, 
TERMOENERGETICA, 
HIDROENERGETICA 

I 2010 33 34 TITULAR 

15 FAUR OLIVIA-
CORINA 

ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, 

COMERT SI SERVICII 
/ ECONOMIC, 

I 2012 18 22 TITULAR 
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ADMINISTRATIV, 
POSTA. 

Nr. 
crt 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE CATEDRA GRAD 

ANUL 
OBŢIN

ERII 

Vechime în 
STATUT 

Învăţ. Muncă 

16 FILIP LUMINITA 
ELECTROTEHNICA, 

ELECTROMECANICA 
/ ELECTROTEHNICA 

I 2012 20 25 TITULAR 

17 FRANCULESCU  
CARMEN - LARISA ISTORIE I 2017 12 12 TITULAR 

18 GALATAN 
DANIELA 

MECANICA / 
MECANICA I 2003 32 32 TITULAR 

19 GEORGESCU 
MARIA-VIORICA CHIMIE I 2001 28 32 TITULAR 

20 GHIMBOASA 
IONELA-MIHAELA RELIGIE ORTODOXA I 2012 18 18 

Titular al 
unităţii de 

învăţământ, 
detaşat în altă 

unitate 

21 GUI  ELENA LIMBA ENGLEZA II 2006 16 17 
Titular aflat în 

concediu 
îngrijire copil 

22 HEBEDEAN 
DOINA-MARIA LIMBA FRANCEZA II 2012 11 11 TITULAR 

23 ILIAS IOAN MECANICA / 
MECANICA I 2006 23 25 TITULAR 

24 IONILA FLAVIA-
ANA 

EDUCATIE FIZICA SI 
SPORT I 2012 19 19 TITULAR 

 

25 
IVAN-
FERNOLENDT 
ALICE 

FIZICA I 2006 20 23 

Titular al 
unităţii de 

invăţământ, 
detaşat în altă 

unitate 

26 LASCU CERASELA-
CATALINA 

LIMBA SI 
LITERATURA 

ROMANA 
I 2017 13 13 TITULAR 

27 MARCU IRINA LIMBA ENGLEZA DEF 2011 8 8 SUPLINITOR 

28 MARINESCU 
DANIELA FIZICA II 2017 12 12 SUPLINITOR 

29 MERONIUC 
MANUELA-ALINA 

ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, 

COMERT SI SERVICII / 
ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 
POSTA 

II 2015 15 15 TITULAR 

30 PADUREAN 
ELVIRA 

MECANICA / 
MECANICA I 1998 36 36 TITULAR 

31 PANTEA DIANA - 
BIANCA 

LIMBA SI 
LITERATURA 

ROMANA 
II 2016 7 7 TITULAR 

32 PANTIN  DELIA MATEMATICĂ I 2009 19 19 TITULAR 

33 
PEIA CRISTIAN-
DUMITRU-
NICOLAE 

GEOGRAFIE I 2008 22 22 TITULAR 

34 SABAU GABRIEL 

PREGATIRE - 
INSTRUIRE PRACTICA 
(ELECTROTEHNICA, 

ELECTROMECANICA / 
ELECTROTEHNICA 

DEB. - 1 27 SUPLINITOR 
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Nr. 
crt 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE CATEDRA GRAD 

ANUL 
OBŢIN

ERII 

Vechime în 
STATUT 

Învăţ. Muncă 

35 
SAIZESCU  
CRISTINA-
ALEXANDRA 

MATEMATICĂ I  2010 18 18 TITULAR 

36 SALVARI  ELENA 

PREGATIRE - 
INSTRUIRE PRACTICA 
(ELECTROTEHNICA, 

ELECTROMECANICA / 
ELECTROTEHNICA 

I 2008 28 40 TITULAR 

37 SAVU  EMILIA-
NICOLINA 

PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 

(MECANICA) 

I 2010 37 38 TITULAR 

38 SAVULOVICI  IOAN 

PREGATIRE - 
INSTRUIRE PRACTICA 
(ELECTROTEHNICA, 

ELECTROMECANICA / 
ELECTROTEHNICA 

I 2000 40 42 TITULAR 

39 STANICA ADELINA 
-LOREDANA BIOLOGIE II 2009 17 17 TITULAR 

40 STEFANESCU 
ADRIANA -MARIA LIMBA ENGLEZA II 2009 15 15 TITULAR 

41 STOICA VIORICA-
ALINA FIZICĂ I 2009 22 22 TITULAR 

42 SURDEI AUREL 
PREGATIRE - 
INSTRUIRE 
PRACTICA 

(MECANICA) 

I 2000 44 45 TITULAR 

43 TRIFAN 
VALENTINA GEOGRAFIE I 2013 16 16 

Titular al altei 
unităţi de 

învăţământ, 
detaşat în 

unitate 

44 TRIPA 
GEORGETTA 

ELECTROTEHNICA, 
ELECTROMECANICA 
/ ELECTROTEHNICA 

I 2004 36 36 

Personal 
didactic 

pensionat, 
încadrat în 

regim de plata 
cu ora 

45 VELICESCU 
NICOLETA MIA 

ENERGETICA / 
ELECTROENERGETIC

A, 
TERMOENERGETICA, 
HIDROENERGETICA 

I 1997 38 38 

Personal 
didactic 

pensionat, 
încadrat în 

regim de plata 
cu ora 

 
Situaţia pe grade didactice :  
 

Nr. profesori  
debutanţi 

Nr. profesori  cu 
definitivat 

Nr. profesori  cu 
gradul II 

Nr. profesori  cu 
gradul I 

1 4 9 31 
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Situaţia profesori metodişti :  
 

Nr.  profesori   metodişti Nr.  profesori   metodişti 
de culturǎ generalǎ 

Nr.  profesori   metodişti 
de specialitate 

2 1 1 
 

 
Cadre didactice care fac parte din Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional: 

 
Albuţiu Stela 
Daminescu Titarela 
Filip Luminiţa 
Farcaş Mariana 
Hebedean Doina Maria 
Peia Cristian Dumitru 
Saizescu Cristina Alexandra 
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Anexa 6 -Curriculum în decizie locală (CDL) 
 
AN ŞCOLAR 2017 - 2018 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr. 
crt. Clasa Domeniul/ 

Calificare profesionala Denumire CDL Nr.total 
ore 

Data 
aprobării 

în CA 

În
vă

ţă
m

ăn
t l

ic
ea

l 1.  IX Electric Proces tehnologic pentru realizarea 
unei instalaţii de joasă tensiune 90 25.07.2017 

2.  IX 
Servicii/Economic Calcul economic şi completarea 

documentelor pentru principalele 
tranzacţii economice 

90 25.07.2017 

3.  X Electric Exploatarea surselor de energie 
fotovoltaice 90 25.07.2017 

4.  X Servicii/Economic Tehnica operaţiunilor comerciale 90 25.07.2017 

În
vă

ţă
m

ăn
t p

ro
fe

si
on

al
 

5.  IX 
Electric/Electrician 
aparate şi schipamente 
electrice şi energetice 

Aplicaţii practice de bază ale 
componentelor electrice şi 
electronice 

150 25.07.2017 

6.  IX 
Mecanic /operator la 
maşini cu comandă 
numerică 

Interpretarea şi utilizarea 
documentaţiei tehnice în practica 
de atelier 

150 25.07.2017 

7.  IX 
Electromecanic/Electro-
mecanic utilaje şi 
instalaţii industriale 

Procese tehnologice specifice 
domeniului electromecanic  25.07.2017 

8.  X 
Electric/ Electrician 
aparate şi schipamente 
electrice şi energetice 

Utilizarea senzorilor şi a circuitelor 
integrate logice în acţionarea 
utilajelor industriale 

270 25.07.2017 

9.  X 
Electromecanic/Electrom
ecanic utilaje şi instalaţii 
industriale 

Utilizarea instalaţiilor 
electromecanice 270 25.07.2017 

10.  X 
Mecanic /operator la 
maşini cu comandă 
numerică 

Fabricarea reperelor pe maşini 
unelte convenţionale 270 25.07.2017 
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Anexa 7 -PARTENERI ECONOMICI   
Agenţi economici 2017-2018 si 2018-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
agentului economic 

Persoana de 
contact din 

partea 
agentului 
economic 

Date de contact (adresă de e-mail, nr. telefon, nr. fax) 

1 
Continental 
Automotive Romania 
SRL 

Bratu Alina alina.bratu@continental-corporation.com/tel.0256251100/ 
fax 0256294455 

2 Continental Contiteh 
Romania SRL 

Constantinescu 
Andi 

andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/ tel.0256301513/ 
fax.0256301501 

3 Carpat Sticks SRL Iana Alina alina.iana@carpatsticks.com/ 
tel.0256283686/fax.0256285584 

4 S.C. Smithfield 
Prod.SRL Romanita Anca anca.romanita@smithfield.ro/ tel.0256400400/ 

fax.0256400401 

5 Draxlmaier Autopart 
Romania SRL Savu Emilia savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/ tel.0356407831/ 

fax.0356407831 

6 Hella Romania SRL 
Marin Larisa şi 
Jurcoane Octav 
Cristian 

larisa.marin@hella.com/cristian.octav.jurcoane@hella.com/ 
tel.0372883000/ fax.0372883799 

7 S.C. Elma Electronic 
Romania SRL 

Balan 
Valentina 

valentina.balan@elma.ch/tel.0256306043/ 
fax.0256249820 

8 
Continental 
Anvelope Romania 
SRL 

Camelia Corin camelia.corin@conti.de/tel.0256251100/ fax 0256294455 

9 Kimball Electronic Gabriel 
Ciorbagiu gabriel.ciorbagiu@kimballelectronics.com/ 

10 Delcase Adrian Boboc adrian.boboc@delcase.ro 

11 Adcons Sorin Marin sms@adcons.ro 

12 Gelco Prod Ovidiu 
Covasala ocovasala@gelcoprod.ro 

mailto:alina.bratu@continental-corporation.com/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:alina.bratu@continental-corporation.com/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/%20tel.0256301513/%20fax.0256301501
mailto:andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/%20tel.0256301513/%20fax.0256301501
mailto:alina.iana@carpatsticks.com/%20tel.0256283686/fax.0256285584
mailto:alina.iana@carpatsticks.com/%20tel.0256283686/fax.0256285584
mailto:anca.romanita@smithfield.ro/%20tel.0256400400/%20fax.0256400401
mailto:anca.romanita@smithfield.ro/%20tel.0256400400/%20fax.0256400401
mailto:savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/%20tel.0356407831/%20fax.0356407831
mailto:savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/%20tel.0356407831/%20fax.0356407831
mailto:larisa.marin@hella.com/cristian.octav.jurcoane@hella.com/%20tel.0372883000/%20fax.0372883799
mailto:larisa.marin@hella.com/cristian.octav.jurcoane@hella.com/%20tel.0372883000/%20fax.0372883799
mailto:valentina.balan@elma.ch/tel.0256306043/%20fax.0256249820
mailto:valentina.balan@elma.ch/tel.0256306043/%20fax.0256249820
mailto:camelia.corin@conti.de/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:gabriel.ciorbagiu@kimballelectronics.com
mailto:adrian.boboc@delcase.ro
mailto:sms@adcons.ro
mailto:ocovasala@gelcoprod.ro
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Agenți economici 2019-2020 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea agentului 
economic 

Persoana de 
contact din partea 

agentului 
economic 

Date de contact (adresă de e-mail, nr. telefon, nr. fax) 

1 
Continental 
Automotive Romania 
SRL 

Deteșan Roxana roxana.detesan@continental-
corporation.com/tel.0256251100/ fax 0256294455 

2 Continental Contiteh 
Romania SRL Constantinescu Andi andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/ tel.0256301513/ 

fax.0256301501 

3 Smart Wood Iana Alina alina.iana@carpatsticks.com/ 
tel.0256283686/fax.0256285584 

4 S.C. Smithfield 
Prod.SRL Romanita Anca anca.romanita@smithfield.ro/ tel.0256400400/ 

fax.0256400401 

5 Draxlmaier Autopart 
Romania SRL Savu Emilia savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/ tel.0356407831/ 

fax.0356407831  

6 S.C. Elma Electronic 
Romania SRL Balan Valentina valentina.balan@elma.ch/tel.0256306043/ fax.0256249820 

7 Continental Anvelope 
Romania SRL Larisa Marin larisa.viorica.marin@conti.de/tel.0256251100/ fax 

0256294455 

8 Kimball Electronic Mirela Cretu mirela.cretu @kimballelectronics.com/0745659793 
 

9 Delcase Adrian Boboc adrian.boboc@delcase.ro/0784444555 

10 Gelco Prod Ovidiu Covasala ocovasala@gelcoprod.ro/0742512851 

11 Azur SA Diana Muresan diana.muresan@azur.ro/0720222505 

12 RAOL SRL Sorin Potrovita sorin.potrovita@raol.ro/ 

13 BeeSpeed Radu Babau rbabau@beespeed.ro/0752663344 

14 Adient SRL Anca Starcescu anca.starcescu@adient.com/0754034944 

15 Centum SRL Cristina Ciucur cristina.ciucur@centum.ro/0721447903 

16 Axa Telecom SRL Viorel Ardelean viorel.ardelean@axatelecom.ro/0722259289 

17 Bergerat Monnoyeur Daniel Vioreanu daniel.vioreanu@b-m.ro/0751216060 

18 Eneria SRL Daniel Vioreanu daniel.vioreanu@b-m.ro/0751216060 

19 Hella Raluca Nicolescu raluca.nicolescu@hella.com 

mailto:roxana.detesan@continental-corporation.com/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:roxana.detesan@continental-corporation.com/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/%20tel.0256301513/%20fax.0256301501
mailto:andi.constantinescu@fluid.contiteh.ro/%20tel.0256301513/%20fax.0256301501
mailto:alina.iana@carpatsticks.com/%20tel.0256283686/fax.0256285584
mailto:alina.iana@carpatsticks.com/%20tel.0256283686/fax.0256285584
mailto:anca.romanita@smithfield.ro/%20tel.0256400400/%20fax.0256400401
mailto:anca.romanita@smithfield.ro/%20tel.0256400400/%20fax.0256400401
mailto:savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/%20tel.0356407831/%20fax.0356407831
mailto:savu.emilia-nicolina@draexlmaier.de/%20tel.0356407831/%20fax.0356407831
mailto:valentina.balan@elma.ch/tel.0256306043/%20fax.0256249820
mailto:larisa.viorica.marin@conti.de/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:larisa.viorica.marin@conti.de/tel.0256251100/%20fax%200256294455
mailto:gabriel.ciorbagiu@kimballelectronics.com
mailto:adrian.boboc@delcase.ro
mailto:ocovasala@gelcoprod.ro
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