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CAPITOLUL I –MISIUNE, VIZIUNE,VALORI 
 

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, cât şi 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  
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 
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. 

 
 
Analiza S.W.O.T.  
 

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. 

Manuale depăşite sau lipsa acestora pentru 
disciplinele tehnice. 
Datorita nr mic de elevi , planul de scolarizare a 
fost diminuat cu o clasa de liceu si o clasa de sc 



 
Programele CDL se sprijină pe proiecte locale 
concrete şi au avizele CLDPSFP şi ISJ Timiş. 

de maistri  

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 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. 
Sală şi teren de sport.  
Existenţa sistemului de supraveghere video.  
Existenţa unui Radio Şcoală-Radio Energy. 
Şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare. 

Inexistenta atelierelor şcoală  
Funcţionarea atelierelor mecanică şi 
electrotehnică într-un spaţiu neconform cu 
standardele actuale. 
Lipsa softuri educaţionale pentru diverse 
discipline. 
Inexistenţa unui săli festive. 

 
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 tară şi 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 
elevilor. 
Păstrarea şi întreţinerea deficitară a spaţiilor 
şcolare datorate mentalităţii distructive a unor 
elevi. 
Relaţia părinţilor cu şcoala este deficitară. 

                      AMENINŢĂRI                                          OPORTUNITĂŢI                                                                                   
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  

 



 
 
Analiza PESTE a mediului intern şi extern 
 
Factori Politico-Legali 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Tehnologic Energetic 
Regele Ferdinand I , având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al 
descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii 
 
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  
 -lipsa de continuitate a masurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare. 
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 si rezultatele 
scolare. 
De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de 
învăţământ 
Factori economici 
a) Activitatea economică 
-creșterea  activităţii economice a unor mari întreprinderi situate în imediata vecinatate a scolii  
influenţează pozitiv rata insertiei profesionale a elevilor la terminarea scolii, in special a celor de 
la invatamantul profesional; 
-apariţia unor firme private cu productivitate bună ca parteneri ai scolii 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. 
Factori socio-culturali 
 a)Atitudinea faţă de muncă: 
-atitudine relativ  pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.  
 b) Rata natalităţii: 
-scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolara  si din judet crează probleme de 
încadrare cu personalul didactic şi realizarea planului de şcolarizare 
 c) Nivelul educaţional 

-majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie și sub medie 
-Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea 
termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor 
negative . 

d) Probleme etnice 



 
-în comunitate coexistă armonios populaţia maghiară cu cea română  
  e)Atitudine faţă de religie  
-coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii:  

 
Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea 

permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi 
a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului 
şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 
Factori tehnologici             
a)Dotarea, baza materială  

- clădiri, funcţionale, cu dotări şi utilităţi necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ. 
- cabinete de informatica,laboratoare de specilaitate 
- conectare la Internet, imprimante, copiatoare, scanner , dotare ce permite desfasurarea  in 

bune conditii a  orelor de pregatire de specialitate si actualizarea permanenta a cunostintelor 
de catre elevi si profesori. 

 Ecologicul: 
Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările 

în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, 
folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.  

În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate 
de cadrele didactice sau de partenerii sociali. 

Tintele   strategice prevazute in PAS-ul scolii sunt: 
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  
 
 
CAPITOLUL al II-lea RESURSE UMANE SI MATERIALE 
 

Numarul de elevi inscrisi in anul scolar 2020-2021  este de 586 din care 115 elevi la 
cursurile de liceu zi, 208 la seral,220 elevi la invatamantul profesional si 42 la sc de maistri. 

Față de anul trecut se observa o evoluție  a  numărului de elevi la invățământul 
profesional și o scădere a elevilor in invățământul liceal . 

Colectivul de cadre didactice care predau in scoala a fost format din 40 de profesori, din 
care 35 titulari,4 suplinitori si 1 persoana pensionata angajate la plata cu ora.Din acestia 32 sunt 
cu gradul didactic 1,4 cu gradul didactic 2, 3cu definitivat si 2 debutant,  

 
Baza tehnico –materiala a scolii 

                                                           
  



 
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, biblioteca 

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-metronet.Fiecare sală de clasă are legatură la internet 

prin cablu. 
 

ACŢIUNI PRINCIPALE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE PE SEMESTRUL I IN 
CADRUL COMISIEI DE COMBATERE A VIOLENȚEI 
 

Prelucrarea la clasă de către diriginţi a Statutului Elevului, respectiv a drepturilor și 
obligațiilor – extras ROF, postat ca document virtual în Classroom, cu accent pe articolele 
referitoare la aspectele violenţei în mediul şcolar – septembrie 2020.  

Înregistrarea şedintele cu părinţii, pe platforma G Suite, unde au fost expuse şi prelucrate 
aspecte privind pedepsirea violenţei în mediul şcolar, drepturile şi obligaţiile elevilor, 
solicitandu-li-se colaborarea cu şcoala, inclusiv în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea 
acestui fenomen – septembrie - octombrie 2020. 

Actualizarea panourilor comisiei pentru prevenirea  şi combaterea violenţei, la etajul I al 
corpului principal de clădire al liceului – septembrie 2020. 

Desfăşurarea de activităţi în scop preventiv-educaţional la orele de dirigenţie, prin 
abordarea de tematici antiviolente, medierea conflictelor, comunicarea în mediul online, 
comunicare asertivă, combaterea discriminării şi altele – septembrie 2020 – ianuarie 2021. 

  Doamna prof. Frânculescu Larisa a coordonat lucrarea plastică a elevei Dolca Andrada, din 
clasa X TAE, care a obținut locul II la concursul județean de creație plastică „Nonviolența în 
școală – o lecție despre educație, toleranță, solidaritate și respect” organizat de Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș– ianuarie 2021. 

Doamna prof. Frânculescu Larisa a coordonat lucrarea plastică a elevei Dolca Andrada, 
din clasa X TAE, care a obținut locul II la concursul de eseuri organizat în cadrul proiectului 
educațional POCU 2014-2020 „SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea”, organizat de 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – noiembrie 2020. 



 
Doamna prof. Saizescu Cristina a coordonat 18 lucrări ale elevilor din clasele IX A, B și 

C școală profesională, cu care elevii au participat la concursul județean de creație plastică 
„Nonviolența în școală – o lecție despre educație, toleranță, solidaritate și respect” organizat de 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș – ianuarie 2021. 

Componenta de consiliere psihologică a fost desfăşurată prin cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică a şcolii şi a constat în şedinţe individuale cu elevii de la învăţământul de zi care 
prezintă potenţial agresiv şi cu părinţii, activități realizate de doamna consilier şcolar psih. 
Belciug-Călina Loredana. Aceste şedinţe de consiliere psihologică au vizat prevenirea 
comportamentelor agresive în mediul şcolar online și offline, diminuarea atitudinilor violente ale 
elevilor şi descurajarea faptelor care contravin Statutului Elevului. 

Au fost derulate activități sincron și asincron de consiliere psihologică de către doamna 
consilier școlar psih. Belciug-Călina Loredana, pe platforma G Suite. 

 
CAPITOLUL al III-lea REZULTATELE LA INVATATURA SI  PURTARE 
PE SEMESTRUL I 
 
 

Mediile la purtare pe semestrul I au fost în mod obiectiv acordate şi analizate cu atenţie în 
cadrul şedinţelor consiliilor claselor.Astfel  au fost acordate 43.note sub 7 la purtare:12 l inv de 
zi 19 la seral 10 la inv profesional si 2 la sc de maistri  

 
 
CAPITOLUL al IV-lea ACTIVITATI  PRINCIPALE SI REZULTATE OBTINUTE IN 
SEM I 
 
                   Începând cu anul şcolar 2020-2021, comisia CEAC a Liceului Tehnologic Energetic „ 
Regele Ferdinand I “ Timișoara, prin membrii ei, a colaborat foarte bine, s-au mobilizat în mod 
deosebit şi au finalizat cu succes acţiunile propuse pentru semestrul I al anului școlar în curs şi 
anume: 

-în luna septembrie au fost preluate și analizate documentele existente în dosarele  Comisiei 
pentru evaluarea și asigurarea calității din anii anteriori; 

-au fost verificate documentele specifice  pentru buna funcționare a Comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității  şi anume: 

            - Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

             - Strategia Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calității; 

            - Planul managerial al CEAC, an școlar 2020-2021; 

            - Proceduri de lucru arhivate într-un dosar separat; 



 
            - Organigrama Liceului Tehnologic Energetic  „ Regele Ferdinand I “(actualizată); 

         - Planul de activități al comisiei pentru anul școlar 2020-2021. 

             În luna octombrie 2020, a fost elaborată documentaţia necesară în vederea completării 
dosarului CEAC cu documentele minimale necesare:componența comisiei,decizie de 
constituire,organigrama,regulament de funcționare,strategie,raport de activitate pentru anul 
școlar 2019-2020,plan managerial pentru anul școlar 2020-2021,plan de activități pentru anul 
școlar 2020-2021. 

           In luna octombrie 2020,echipa CEAC a finalizat RAEI pentru anul școlar precedent prin 
încărcarea pe platforma Aracip a tuturor documentelor solicitate în Baza de date 
,Centralizator,Documentele școlii,etc. 

    În luna noiembrie  2020, s-a inițializat pe platformă RAEI 2020-2021,introducându-se câteva 
dintre datele necesare și preliminare, această activitate derulându-se pe tot parcursul anului 
școlar 2020-2021. 

        S-au revizuit și  verificat ROI și PAS  împreună cu directorii liceului și comisiile desemnate 
pentru a realiza această sarcină de lucru. 

   Dorim să menţionăm că pentru realizarea acestei documentații, comisia CEAC a fost sprijinită 
de către toate cadrele didactice, de către conducerea școlii și de către personalul didactic auxiliar 
și nedidactic din unitate, ceea ce trebuie apreciat în mod deosebit. 

   Din punct de vedere al eficacităţii educaţionale, membrii comisiei CEAC au monitorizat 
promovarea ofertei educaţionale a şcolii, promovarea activităţilor de învăţare în raport cu 
cerinţele elevilor, au monitorizat activităţile şcolare şi extraşcolare prin prisma directorilor 
acestei scolii , a responsabililor de arii curriculare  si a Conslierului educativ care au intocmit 
observații la lecții conform graficului de monitorizare internă și pe baza fișelor de observație a 
lecțiilor. 

   Din punct de vedere al managementului calităţii, echipa CEAC a  popularizat procedurile 
interne în vederea asigurării calităţii, a corelat demersurile cadrelor didactice cu politica în 
domeniul calităţii educaţiei, a colaborat cu cadrele didactice, şefii de arii curriculare, profesorii 
metodişti, consiliul de administraţie al şcolii.Membrii CEAC  au furnizat fișe de observație a 
lecției pentru monitorizarea asistențelor la ore care trebuie făcute de responsabilii de arii 
curriculare  sau de către directorii școlii conform Regulamentului de funcționare al CEAC și 
conform termenului stabilit anterior. 

     Comisia CEAC a realizat vizite la cantina si internatul școlii,a monitorizat activitatea 
cabinetului medical din școală și a bibliotecii școlii ,asigurându-se de respectarea programului de 
funcționare și verificând calitatea serviciilor furnizate in perioada sepembrie-noiembrie 
2020(cursurile se desfasurau in scoala). 

        Comisia CEAC  a colaborat extrem de bine pe durata semestrului I  cu departamentul 
Contabilitate,Secretariat,Salarizare ,dar si cu Direcțiunea școlii și cu membrii colectivului 
didactic și didactic auxiliar. 



 
        Membrii CEAC s-au întâlnit  pentru a discuta problemele existente și pentru a stabili 
atribuțiile fiecărui membru în vederea bunei funcționării a Comisiei. 

               Pe tot parcursul semestrului I ,CEAC, prin membrii  săi,  a monitorizat și s-a implicat în 
demersurile făcute pentru promovarea imaginii școlii, îmbunătățirea site-ului școlii,pagina de 
facebook. 

       Considerăm ca am reusit să respectam termenele de realizare a activităților propuse  aproape 
în totalitate  și să realizăm ceea ce ne-am propus la începutul acestui an școlar cu mențiunea că 
activitatea noastră va continua și în semestrul II,perioadă de-a lungul căreia ne-am propus să 
implementăm și  alte strategii pentru îmbunătățirea calității educației furnizate de școala noastră. 

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A 
PERSONALULUI DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 în cadrul Comisiei pentru 
perfecţionarea şi formarea continuă s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Informarea cadrelor didactice în legătură cu Programele de formare continuă şi 
perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic Timiş cu ajutorul panoului destinat 
formǎrii şi perfecţionǎrii personalului didactic şi prin intermediul comunicǎrii on-line. S-
a actualizat punctul de informare şi documentare privind formarea continuă; 

2. Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi afişarea 
metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

3. Transmiterea la ISJ Timiş a cererilor de preînscriere la gradele didactice; 
4. Realizarea recunoaşterii şi echivalării de credite profesionale pentru activitǎţile de 

perfecţionare continuǎ, perioada 01.09.2019-31.08.2020 pentru personalul didactic, 
conform art. 8 , alin. a) - e), respectiv art. 9 ‚ alin. (1)  echivalarea ȋn credite profesionale 
transferabile, avȃnd ȋn vedere prevederile OMECTS nr. 5562/2011 privind aprobarea 
Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile; 

5. A fost realizată situația privind digitalizarea cadrelor didactice din unitatea școlară, 
solicitată în decembrie 2020, respective în ianuarie 2021 de CCD Timiș, centralizate și 
transmise on-line. 

Cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate semestrial de 
metodiștii Inspectoratului Școlar Județean Timiş. 

În luna octombrie 2020, respectiv în luna noiembrie 2020 s-au preînscris, respectiv înscris 
pentru susţinerea gradelor didactice, următorii colegi: 

 
Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Specialitatea Gradul didactic Sesiunea 

1. Buxai Monica Discipline economice Definitiv 2020 - 2021 
2. Capracea Luminița Matematică II 2021-2023 
3. Ciuleanu Laurențiu Filosofie I 2021-2023 

 



 
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020-2021, au susţinut inspecţii în vederea 

obţinerii gradelor didactice, următorii colegi: 
 
Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Specialitatea 
Inspecţiile 
efectuate 

Gradul 
didactic 

Anul susţinerii 
examenului 

1 Buxai Monica 
Discipline 
economice 

IC Definitiv 
2021 – examen la centrul 
de perfecționare din UVT 

2. 
Ciuleanu 
Laurențiu 

Filosofie IC I 

2023 - susținerea publică 
a lucrării întocmită în 
vederea obținerii gradului 
didactic I 

 
Sunt cuprinși în activitaţi de formare continuă prin grade didactice, ca activități specifice 

de evoluție în cariera didactică, următorii colegi: 

Nr . 
crt. 

Numele si 
prenumele cadrului 

didactic 
Specialitatea 

Gradul 
didactic 

vizat 

Prima 
inspecţie 

Anul 
înscrierii 

Seria 

1. Darău Ionel Mecanică I 2019 2019 2020-2022 

2. Ciuleanu Laurențiu Filosofie I 2020 2020 2020-2022 

3.  Capracea Luminița Matematică II 2019 2019 2019-2021 

4.   Buxai Monica 
Discipline 
economice 

Definitiv 2020 2019 2019-2020 

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a 
formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin O.M.E.N. Nr. 
5562 din 07.10.2011, constituită la nivelul liceului, a efectuat următoarele activități: 

 Înregistrarea dosarelor cadrelor didactice pentru recunoaşterea şi echivalarea 
creditelor profesionale transferabile obţinute în anul şcolar 2019-2020; 

 Întocmirea fişelor de evaluare pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor 
pentru fiecare cadru didactic care a solicitat echivalarea; 

 Evaluarea dosarelor şi echivalarea creditelor; 
 Eliberarea adeverinţelor de echivalare. 

Au fost înregistrate un număr de 2 dosare depuse la secretariatul unităţii de învăţământ.  

În urma evaluării realizate de către comisia pentru echivalarea în credite profesionale 
transferabile a formelor de organizare a formării continue, toate cele 3 dosare depuse au obținut 
credite profesionale transferabile. 



 
În urma evaluării, au fost întocmite Fișe de evaluare pentru recunoașterea și echivalarea 

creditelor profesionale transferabile, conform OMECTS NR. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru 
aprobarea „Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile” și adeverințe pentru cele 2 cadre didactice. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
cadrului didactic 

Număr credite 
profesionale 
transferabile 

acordate 

Observaţii 

1 

 

Hebedean Doina 

 

90 
Gradul didactic I și studii licență  

obținute anterior CCC 

2 
Saizescu Cristina 

 
60 Disertație, master, UVT / iulie 2020 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020-2021, următoarele cadre didactice au 
participat la cursuri de perfecţionare și formare continuă: 
 

Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Specialitatea Denumirea cursului 

1. Frânculescu Larisa Istorie 

Curs avizat „Incluziunea școlară de la 
teorie la practică”, 24 ore, 11-25.01.2021, 
furnizor Asociația „Dascăli emeriți” 

Cursul avizat „Strategii de prevenire a 
discriminării și violenței asupra copiilor”, 
24 ore, 11-25.01.2021, furnizor Asociația 
„Dascăli emeriți” 

2. Stănică Adelina Biologie 

Cursul acreditat MEN „Profesor în 
mileniul III”, 22 CPT, finalizat în 
13.10.2020, furnizor Asociația „Eco-
World 2010” 

3. Savu Emilia 
Electrotehnică, 

Electromecanică / 
Electrotehnică 

Cursul acreditat MEN „Profesor în 
mileniul III”, 22 CPT, finalizat în 
13.10.2020, furnizor Asociația „Eco-
World 2010” 

4. Sabău Gabriel 
Pregătire instruire practică 

Electrotehnică 

Cursul acreditat MEN „Profesor în 
mileniul III”, 22 CPT, finalizat în 
13.10.2020, furnizor Asociația „Eco-
World 2010” 

5. Saizescu Cristina Matematică 
Cursul acreditat MEN „Profesor în 
mileniul III”, 22 CPT, finalizat în 



 
13.10.2020, furnizor Asociația „Eco-
World 2010” 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 au fost înscrise la studii 
postuniversitare de masterat/ doctorat sau programe de conversie profesională următoarele cadre 
didactice: 
 
Nr 
crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea 
Denumirea 

masterului/doctoratului 
Anul 

finalizării 

1. 
Călina-Belciug 
Loredana 

Psihologie 

Consiliere și integrare 
educațională – Master, 4 semestre, 
Universitatea de Vest din 
Timișoara (anul II) 

2021 

2 Saizescu Cristina Matematică 

Management educațional și 
dezvoltare curriculară – Master, 4 
semestre, Universitatea de Vest 
din Timișoara (anul II) 

2021 

3. Frânculescu Larisa Istorie 
Studii masterale - istorie, 4 
semestre, Universitatea de Vest 
din Timișoara (anul II) 

2021 

4. Sabău Gabriel 

Pregătire 
instruire 
practică 
Electrotehnică 

Ingineria Sudurii – studii de 
licenţă, 3 ani, Universitatea “Aurel 
Vlaicu” Arad (anul III) 

2021 

 
 În ceea ce privește digitalizarea, din totalul de 41 de cadre didactice din școală, 20 au fost 
cuprinse într-o formă de activitate de perfecționare și/sau formare continuă care a vizat folosirea 
tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online. 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă nu reprezintă numai o modalitate de 
dezvoltare personală a angajaţilor școlii, ci devine o investiţie în dezvoltarea capitalului uman al 
instituției de învățământ, cu impact direct asupra creşterii calităţii procesului educațional. 

Dezvoltarea pieţei educaţionale a programelor de formare continuă dă posibilitatea 
cadrelor didactice să beneficieze de o gama variată de programe de formare online, offline sau 
blended-learning, orientate spre noi competenţe, interdisciplinare, ale cadrele didactice, care 
derivă din extinderea rolului şcolii în comunitate, precum şi din elaborarea noilor standarde 
pentru profesia didactică. 

În condițiile actuale, pentru adaptarea procesului instructiv – educativ la mediul virtual, 
cadrele didactice din Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara prezintă o 
mare disponibilitate de a se implica în abordarea activității didactice online, precum și de a se 
dezvolta în sensul digitalizării. 

 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE, CONCURSURI 

 



 
 Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, constituită la nivelul 
Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, Timişoara, a desfăşurat în semestrul I, anul 
şcolar 2020-2021 următoarele tipuri de activităţi: 

 Concursuri  
 Parteneriate  
Aceste activităţi au avut un impact pozitiv asupra elevilor şi a comunităţii locale, contribuind 

la sporirea prestigiului unităţii de învăţământ şi constituind o bună imagine instituţiei.  
    Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, în 
principal cresterea prestigiului si  calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile  desfasurate cu 
elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentanti ai 
comunitatii locale. 
       Un rol educativ important l-a indeplinit  mediul scolar si practicile sociale compatibile cu 
idealurile unei societati democratice aplicate in scoala. S-a evitat stilul totalitar de organizare,  s-
au incetatenit practicile care sa stimuleze initiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. 
S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de manifestare a 
responsabilitatii, a comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite. La inceputul 
anului scolar au fost jalonate principalele obiective ale activitatii educative extrascolare si 
extracurriculare.  
Nr. 
Crt. 

Denumire olimpiade, 
concursuri 

PROFESOR 
ELEV CLASA Premiu 

1 

 

 

2 

”SEVA – Stop! Eliminâm 
violența și agresivitatea” 

 

Nonviolența în școală – o 
lecție despre educație, 
toleranță, solidaritate și 
respect” 

Franculescu L 

 

 

 

Franculescu L 

Dolca 
Andrada 

 

 

Dolca 
Andrada 

XA 

 

 

 

XA 

III 

 

 

 

II 

 
 
Nr. 
Crt. 

Activitate extracurriculară Profesor Data 

1 

 

 

2 

ZIUA EDUCAȚIEI 

 

PRIN ARTA LUPTAM 
IMPOTRIVA DROGURILOR 

 

Franculescu Larisa 

 

 

 

5.10.2020 

 

semI 

 



 
 

3 

 

4 

 

 

5 

DROGURILE,ARIPI DE PLUMB 

 

PROIECT ROSE 

 

SAPTAMANA MONDIALA A 
SPATIULUI COSMIC-referate 

 

 

 

 

 

 

Ciuleanu Laurentiu 

 

Trifan Valentina 

 

nov.2020 

 

 

dec-ian 2020-
2021 

 

5-10.10.2020 

 
 In semestrul I, s-au acordat urmatoarele tipuri de burse: 
-Burse profesionale septembrie -  septembrie -213 elevi-octombrie-205elevi,- noiembrie-187 
elevi, -decembrie– 178 elevi  
-Burse pentru elevi din Republica Moldova.- 1 elev 
-Burse de merit art.8 lit. A-6 elev 
-Burse de studiu- 9 elevi 
-Burse  sociale (boala) sociale  litera a(boala)- 2 elevi 
-Bani de liceu  -septembrie-8 elevi,   
  Datorita numarului de absente sau abateri disciplinare, unii elevi de la scoala profesionala 
si-au pierdut dreptul de obtinere a bursei pe perioade diferite de timp sau au trecut la alte forme 
de invatamant 
 
Comunicarea institutionala  

Parteneriate: 
  locale / județene: 

1. Parteneriat cu IPJ, QUB TV și Consiliul județean Timiș,  în cadrul proiectului Prin Artă 
luptăm împotriva drogurilor.; 
2. Proiectul privind învățământul secundar,  romanian secondary education project , ROSE, 
etapa a II-A (granturi medii, 2018),contract nr. 772/SGL/RII/2.10.2018. 

Agentii economici cu care scoala colaboreaza anul acesta sunt: 
  Continental Automotive Romania SRL, Continental Contiteh Romania SRL, S.C. 
Smithfield Prod.SRL Draxlmaier Autopart Romania SRL, Hella Romania SRL, Continental 
Anvelope Romania SRL, Kimball Electronic, Delcase, Gelco Prod, Smart WOOD,Adient,Dat 
Comp, Azur,Colterm,Bergerat Monnoyeur,Beespeed 
 
Serviciul financiar contabil, secretariat, administrativ 
 
La nivelul compartimentului financiar-contabil: 
 procedurile sunt elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile normative, fiind aplicate 

în mod corespunzător 



 
 procedurile sunt docuemntate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor 

normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern 
 sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor şi 

procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-
contabil 

 
CAPITOLUL al  V-lea  SITUATIA  EDUCATIEI  SI FORMARII  PROFESIONALE  DIN  
PERSPECTIVA INDICATORILOR  EUROPENI 2020 
 
  Conştientizarea cadrelor didactice referitoare la combaterea fenomenului violenţei sub 
diferitele ei forme se concretizează prin participarea doamnei consilier educative prof. 
Frânculescu Larisa la cursul de formare continuă avizat MEN „Strategii de prevenire a 
discriminării și violenței asupra copiilor”, 24 ore de curs, în perioada 11-25.01.2021, iar  doamna 
consilier școlar psih. Călina-Belciug Loredana este înscrisă în anul II la cursurile masterale ale 
Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 
specializarea Consiliere și integrare educațională. 

 O resursă utilă în strategiile de combatere a violenţei în mediul şcolar o constituie 
capacitatea cadrelor didactice de a se forma continuu și de a se adapta la noile provocări ale 
realității din învățământul preuniversitar. Competenţele dobândite în acest fel pot fi aplicate în 
educaţia formală şi non-formală a elevilor, în aplicarea de noi strategii de combatere a violenţei 
şi discriminării în mediul şcolar onlune și offline şi atragerea elevilor în activităţi interesante, 
motivante, cu real impact formativ. 

 Aspectele negative sunt reprezentate de scăderea gradului de implicare al părinţilor în ceea 
ce priveşte procesul instructiv-educativ desfăşurat în mediul online și offline, respectiv de 
atitudinea de indiferenţă şi pasivitate  elevilor şi a altor membrii a societăţii faţă de toate formele de 
manifestare agresivă şi discriminare.  

 Ca direcţie de îmbunătăţire a situaţiei actuale poate fi valorificată ideea influenţării pozitive 
a elevilor cu tendinţe agresive de către alţi colegi, creşterea gradului de receptivitate la mesajele de 
combatere a violenţei şi angrenarea cât mai multor elevi în activităţi de promovare a  normele 
morale, de diminuare a agresivităţii şi a discriminării în mediul şcolar, în special de colaborare a 
comisiei cu Consiliul Școlar al Elevilor. 

Rata de parasire timpurie a sistemului de educatie. 
Un numar de  4 elevi  inscrisi in invatamantul profesional au abandonat scoala datorita 

dificultatilor de adaptare si a situatiilor familiale.Multi elevi fac naveta pentru a ajunge la 
domiciliu, neavand resursele necesare pentru plata mesei daca s-ar caza gratuit in internatul 
scolii! 
Competente de baza 

Elevii inscrisi la scoala noastra dobandesc competente de baza pentru meseriile de: 
electrician aparate si echipamente electrice si energetice, electromecanic utilaje si instalatii 



 
industriale si operatori la masini cu comanda numerica!Toti elevii din clasele de invatamant 
profesional fac practica la firmele partenere dupa un program stabilit la inceputul anului scolar si 
agreat de agentii economici.Perioadele de practica alterneaza cu cele de scoala astfel ca elevii au 
o continuitate in ceea ce priveste pregatirea teoretica si practica! 
Utilizarea noilor tehnologii in procesul de predare-invatare-evaluare 

In procesul de predare –invatare-evauare, profesorii folosesc mijloace tehnnologice 
performante,lectiile fiind tinute in laboratoare de specialitate bine dotate. 
Participarea adultilor la invatarea pe parcursul intregii vieti 

In invatamantul seral avem inscrisi 220 elevi, la scoala de maistri 53. Acesti elevi 
prezinta un risc de abandon mare datorita programului de serviciu.De asemenea rata de 
participare la examenul de bacalaureat este mica, acestia multumindu-se cu absolvirea celor 12 
clase si promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale de nivel 4. 

Si aici au fost 2 elevi care s-au retras datorita programului incarcat la serviciu  
 
CAPITOLUL al V-lea CONCLUZII 
 
Aspecte pozitive 
 

Din punct de vedere al eficacităţii educaţionale, membrii comisiei CEAC au monitorizat 
activităţile şcolare şi extraşcolare prin prisma directorilor acestei scolii, a responsabililor de arii 
curriculare  si a Conslierului educativ care au intocmit observații la lecții conform graficului de 
monitorizare internă și pe baza fișelor de observație a lecțiilor. 

Activitatile extracurriculare din semestrul I au fost complexe, s-au bazat pe o buna 
comunicare, au fost tratate cu seriozitate si au implicat un numar mare  de elevi, cadre didactice 
si reprezentanti ai comunitatii locale. De asemenea, Consiliul Școlar al elevilor s-a implicat în 
organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare 
 
Aspecte negative 
 

Datorita numarului de absente sau abateri disciplinare, unii elevi de la scoala profesionala 
si-au pierdut dreptul de obtinere a bursei pe perioade diferite de timp sau au trecut la alte forme 
de invatamant 

Tot din cauza numarului mare de absente nemotivate un elev a pierdut dreptul de a mai 
primi sprijinul financiar din programul “Bani de liceu” 
 
Concluzii si directii care necesita imbunatatiri 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă nu trebuie privită numai ca o modalitate de 
dezvoltare personală a angajaţilor ci devine o investiţie superioară în dezvoltarea capitalului 
uman, cu impact asupra creşterii calităţii muncii şi vieţii.  

Dezvoltarea pieţei educaţionale a programelor de formare continuă dă posibilitatea 
cadrelor didactice să beneficieze de o gama variată de programe de formare orientate spre noi 
roluri şi competenţe pe care trebuie să le deţină cadrele didactice şi care derivă din extinderea 
rolului şcolii în comunitate, precum şi din elaborarea noilor standarde pentru profesia didactică. 
Director:Prof.Luminita Filip 



 

 

 


