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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 la nivel profesional, 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 fără 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  sau direct, pe piaţa muncii. Noi milităm pentru revalorizarea 
învăţământului tehnic în general, şi a învățământului profesional dual în special, deoarece semnalele 
agenţilor economici demonstrează clar carenţele unei mentalităţi păguboase în orientarea excesivă a 
tinerilor spre învăţământul teoretic. 

Şcoala va avea porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instruire 
practică. În acest sens, oferta educaţională a şcolii va ţine cont că beneficiarul educaţiei este elevul, 
dar și de solicitările agenților economici parteneri. 

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 
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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. 
 
VALORI promovate   

● Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul tău de activitate. 
● Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în 

faptă. 
● Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 
● Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu 

în ultimul rând, faţă de propria persoană. 
● Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 
● Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a 

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

● Asigurarea de şanse egale şi calitate în educaţie; 
● Adaptarea actului educaţional la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor în 

vederea unei inserţii sociale şi profesionale corespunzătoare; 
● Promovarea învăţării permanente prin asigurarea complementarităţii educaţiei formale, 

nonformale și informale; 
● Asigurarea unui sistem educaţional bazat pe onestitate, deschidere, integritate şi respect din 

partea tuturor participanţilor: profesori, elevi, părinţi și autorităţi. 
 

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 Întreprinderii 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. 
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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 2000m2 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 județului Timiş. 

În 2018, școala devine Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara. 
 
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. Învăţarea pe tot parcursul vieţii este esenţială pentru locurile de muncă, dar şi pentru creşterea 
economică şi participarea tuturor membrilor societăţii. 
Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 
European al Calificărilor; 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului; 
3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor; 
4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem; 
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate ; 
6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic; 

sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin:  
- asigurarea dobândirii unei calificări;  
- reînfiinţarea şcolilor profesionale;  
- dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal;  
- extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal 

tehnologic şi cel postliceal);  
- asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului 

gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care 
permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program 
organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat. 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane; 
- formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. 
- evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea 

titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. 
8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii; 
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Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 
parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea 
competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. 

Legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de 
Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în 
domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Prin proiectul România educată sunt stabilite următoarele douăsprezece deziderate, 
realizabile până în 2030: 

1. Sistemul de educație formează cetățeni activi; 
2. Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe 

specificul fiecărei comunități de învățare; 
3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot parcursul vieții sale; 
4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație; 
5. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și eficient; 
6. Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev; 
7. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație; 
8. Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice din România și 

din întreaga lume, facilitând o intensitate crescută a mobilităților internaționale; 
9. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor; 
10. Etica și integritatea sunt valori care se transmit și pe respect pe tot parcursul educațional; 
11. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație; 
12. Cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune 

asumată. 
 
Direcţii de acţiune pentru România în ceea ce privește formarea profesională: 

● Finalizarea reformei în învăţământ, punându-se accent pe creşterea calităţii procesului şi pe 
stabilitatea soluţiilor pe termen lung.  

● Se impune iniţierea în parteneriat public-privat a unui program de dezvoltare a şcolilor 
profesionale, lupta împotriva abandonului şcolar şi aplicarea unui program de integrare 
educaţională a rromilor.  

● 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%. 
 
Implicaţii pentru ÎPT din analiza pieţei muncii. 

- Populația cu nivel de pregătire scăzut (gimnazial sau fără şcoală absolvită), are posibilităţi 
foarte reduse de a ocupa un loc de muncă.  

- Posibilitatea de a ocupa un loc de muncă este de aproape 5 ori mai mare pentru persoanele 
care deţin un nivel de instruire mediu faţă de persoanele care nu au nici o calificare.  

- Referitor la structura şomajului pe nivele de educație, cea mai afectată categorie și totodată 
expusă riscului este cea a tinerilor cu nivel de educație primar, gimnazial și profesional.  
Pentru întreaga perioadă se înregistrează o tendință de scădere a ratei șomajului, un semn al 
revigorării pieței muncii, ajungând la valori critice pentru acest indicator, fiind necesară 
deschiderea pieței și pentru muncitori din alte regiuni.   

- Până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar trebui să 
crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005.  

- Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forța de muncă, 
comparativ cu 51,5 % în 2013.  

- Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să rămână la aproximativ 
22% în anul 2025.  Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată.  
Aceasta se explică prin faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc 

piața forței de muncă și mai mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă.  
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Vest, 2016-2025  
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Cele mai multe oportunități de angajare în România vor necesita calificări de nivel inferior, 
adică ISCED 97 niveluri 1 și 2. Cu toate acestea, va exista și un număr semnificativ de oportunități 
de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică ISCED 97 niveluri 5 și 6 
  
Priorităţi regionale şi locale 
 

Prioritățile regionale și locale de acțiune în domeniul învățământului preuniversitar sunt 
prevăzute în documentele strategice PRAI 2016-2025 și PLAI 2016-2020, revizuit 2019-2020. 

Pe plan local, o adevărată amenințare pe piața muncii o constituie deficitul de competente la 
nivelul candidaților astfel încât putem vorbi de apariția unui dezechilibru între cerere și oferta de 
forță de muncă calificată. 

Ca urmare,  
● Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile 

pieței muncii - diversitatea activităţilor industriale; 
● Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 

ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă; 
● Este necesară o permanentă adaptare a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii prin: 

○ Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 
○ Adaptarea prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii reclamă din partea învățământului profesional și 
tehnic un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la 
sarcini de lucru diverse, prin:  

● Asigurarea pregătirii de bază pe competenţe tehnice generale solide; 
● Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu dezvoltarea de abilități și 

competenţe specifice economiei de piață (competențe antreprenoriale, tehnici de vânzare, 
marketing, etc.); 

● Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți; 
Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaționale induse de investițiile străine şi 

cerințele de competitivitate, trebuie ținut cont de: 
● Creșterea permanentă a nivelului de calificare al absolvenților IPT; 
● Importanța competenţelor cheie; 
● Formarea unor competențe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 

tehnici de vânzare; 
● Cunoașterea limbilor străine; 
● Colaborarea între școli pentru calificările care presupun competențe combinate, de exemplu: 

tehnice și protecția mediului, tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT 
(design, grafică, publicitate, design pagini web) etc. 

● Formarea continuă a profesorilor. 
Având în vedere gradul de îmbătrânire a forței de muncă și lipsa unui surplus de calificări pe 

piața muncii, investitorii se orientează puternic către forța de muncă pe care și-o dezvoltă încă din 
etapa de formare inițială, pe toate nivelurile. 

În județele regiunii se conturează zone de interes pentru sectoare economice mai relevante, 
ceea ce ar necesita o planificare regională a ofertei de formare profesională: ar fi eficiente dacă ar 
funcționa centre de formare puternice acolo unde exista și cea mai importantă cerere de calificări, și 
care poate investi în instruirea practică.  

Se poate observa însă diferența dintre măsura în care scăderea populației școlare a afectat în 
mai mare măsură ÎPT: în județul Caraș-Severin scăderea numărului de elevi în ÎPT reprezintă 66% 
din total diminuare efective școlare, urmat de județul Hunedoara cu 77%, Arad cu 94% și Timiș 
unde 98% din diminuare s-a realizat pe seama ÎPT, și în favoarea ÎTV. 

Deosebit de solicitat de angajatori este domeniul electric, cu ținta regională de 10%, 
domeniile electromecanică și electronică și automatizări figurează cu ținte regionale de 6%, și sunt 
domenii relativ relevante pentru economia regiunii, dominată de industria prelucratoare și 
automotive.  
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Numărul de elevi înscriși este în ușoară creștere de la an la an, pentru ambele domenii, iar 
decalajul față de ținta regională este în jur de 1 punct procentual, sub ținta regională pentru 
domeniul electromecanică respectiv peste această valoare pentru electronică și automatizări.  
 În domeniul Mecanic figurează în oferta regională cu o pondere de 20%, cu tendința 
crescătoare, și trebuie menționat că în cadrul acestui domeniu avem o mare diversitate de calificări 
relevante pentru angajatori.  

În vederea asigurării unei corespondențe între cerințele angajatorilor și formarea 
profesională inițială, se dezvoltă parteneriate viabile școală - operatori economici. Toţi cei implicaţi 
în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării unui parteneriat colaborativ şi durabil, 
cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini multiple 
cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene. 

La nivelul Regiunii Vest interesul operatorilor economici este deosebit de mare pentru forța 
de muncă cu competențe specifice, având în vedere și rata scăzută a șomajului, practic lipsa forței 
de muncă accesibilă, fără deprinderile necesare. Din date analizate rezultă că există o categorie de 
domenii în care avem un număr semnificativ de operatori economici care solicită școlarizare și 
implicit sunt potențiale locuri de muncă, astfel: cu oferta consistentă la nivel regional 

În ceea ce privește personalul din învățământul preuniversitar și tehnic, absolvenţii de 
învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii vor trebui să aibă o pregătire 
mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte vor trebui să fie 
înzestraţi cu competenţe superioare pentru a fi competitivi. 

Situaţia actuală şi proiecţia cererii şi ofertei de forţă de muncă pe termen mediu susţin 
necesitatea creşterii numărului de elevi şi pregătirea acestora în domenii cu potenţial competitiv, 
care au la bază tehnologii moderne, prin urmare devine necesară asigurarea unui nivel de pregătire 
tehnic corespunzător unei economii moderne.  

Deoarece cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară comparativ cu 
oferta în toate regiunile de dezvoltare economică, în special pentru nivelul de pregătire 
preuniversitară, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe cât mai ridicate în 
domeniul tehnologic şi informatic sporesc şansa absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic de 
a-şi găsi un loc de muncă. 

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 implementării măsurilor prevăzute în 
PLAI 
Ținta 1.3. 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 educațional în 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; 
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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 
identificarea tuturor 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. 

 
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 cursuri de zi și seral, iar din 2012 a pus bazele învățământului 
profesional dual. Școlarizăm elevi în domeniul tehnic și servicii, nivelul 3 și 4 de calificare, cursuri 
de zi și seral. 

 
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2022-2023 dovedeşte capacitatea instituţiei de a 

răspunde unor nevoi diverse de educaţie şi formare profesională. 
 

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 activități economice 1 

2 Tehnic Electric Tehnician în instalații electrice 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 clasa a IX-a, învățământ profesional dual, 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 0,5 

3 Tehnic Electromecan
ic 

Electromecanic utilaje și 
instalații industriale 1,5 

4 Tehnic Mecanic Mecanic echipamente hidraulice 
și pneumatice 1 
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Analiza rezultatelor din ultimii 2 ani 
 

În anexe sunt prezentate următoarele informaţii: 
- Situaţia promovabilităţii în anii şcolari 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020 și 2018-2019 

precum şi rezultatele obţinute de elevi la Examenul național de bacalaureat, sesiunile 2022, 
2021, 2020, 2019 sunt prezentate în anexa 1; 

- Rezultatele obţinute de elevi la Examenul de certificare a competenţelor profesionale 
învăţământ liceal şi postliceal sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, sunt redate în anexa 2; 

- Performanţe obţinute de elevi la concursurile şcolare în 2020-2021, 2021-2022 (anexa 3). 
Din analiza acestor rezultate se desprind următoarele concluzii: 

1. Pe fondul scăderii mediei de admitere la liceu, promovabilitatea în ciclul inferior al 
liceului 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. Rezultatele la Examenul de Bacalaureat înregistrează  o uşoară tendinţă de creştere. 
4. În ultimii ani 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. Performanţele la concursurile în cadrul disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii” şi 
interesul elevilor pentru aceste concursuri au scăzut considerabil la clasele de liceu. 

 

PARTEA A 2-A ANALIZA NEVOILOR 
Analiza mediului extern 

 
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.  
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 La ora actuală, aşa cum reiese din statistici, judeţul Timiş are un nivel de dezvoltare 
superior mediei naţionale, dispunând de o industrie complexă şi diversificată, localizată în special în 
centrele urbane.  

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 generală a populaţiei şcolare la nivel judeţean s-a reflectat şi în scăderea numărului 
de elevi înscrişi în clasa a IX a în ÎPT. 

 
Aspecte demografice generale 
 

Potrivit rezultatelor recensământului din 2021, populaţia stabilă recenzata  a judeţului Timiş 
a fost de 591.154 fata de  649.777 persoane, în 2011 

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  
- 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 reprezintă 

36,6% 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. 
 
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 parteneri. 

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,  comunicaţii și automotive. 
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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. 

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 Automotive 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. 
 Se impune astfel, să fie acordată o atenţie deosebită sectorul serviciilor 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. 

Printre companiile străine de prestigiu prezente în oraș, amintim câteva cu  care Liceul 
Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timișoara colaborează în prezent: Continental 
Anvelope, Continental Automotive, Draexlmaier, Smithfield, Hamilton, Kimball, Bergerat 
Monoyerur, TRW Automotive, Răspunzând acestei realităţi, scoala 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. 

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,să 

învețe o meserie, un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit dezvoltarea aptitudinilor 
necesare în specializarea urmată, condiţii bune de învăţare; 

2. Şcoala așteaptă de la elevi ei  să manifeste interes pentru meseriile oferite,  să se  dezvolte ca 
cetățeni de seamă , să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar,  

3. Părinţii aşteaptă de la şcoală ca aceasta să-i pregătească pe elevi pentru inserţia socială, şi să 
acţioneze în direcţia realizării lor din punct de vedere profesional . 

4. Şcoala solicită de la părinţi colaborare, sprijin, receptivitate, implicare  
5. Comunitatea aşteaptă de la şcoală cetăţeni educaţi și adaptaţi societății, înţelegere şi respect; 
6. Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală și agenții economici : implicare şi receptivitate în 

realizarea obiectivelor sale,susținere financiare pentru dotarea cu mijloace de învătare practică. 
 

Analiza mediului intern 
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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, aceştia 
beneficiază de serviciile internatului (127 locuri), cazarea elevilor de la învățământul dual fiind 
gratuită, 

Elevii beneficiază de asistenţă medicală cu medic şcolar, asistent medical şi de asistenţă 
psihopedagogică sub îndrumarea Centrului Județean 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,cabinet medical, 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 

 
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, cu pauza 
mare de 20 minute 
 
Spaţiile auxiliare: 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 
1 Bibliotecă şcolară  2 114 
2 Sală pentru servit masa 1 216 
3 Dormitor 22 792 
4 Bucătărie 3 108 
5 Magazie alimente 2 30 
6 Spaţii sanitare 13 1126 
7 Cabinet medical 3 70 
8 Spaţii depozitare materiale didactice 6 252 

Total 49 2708 
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:  
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⮚ energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare; 
⮚ alimentare cu apă şi canalizare; 
⮚ telefon, conectare Internet-Metronet Telekom; 
⮚ spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului; 

Condiţiile de microclimat în majoritatea spaţiilor de instruire sunt corespunzătoare. O parte din 
camerele de internat, spaţiile destinate activităţilor manageriale, de secretariat şi administrative, şi 
sala profesorală au fost reabilitate recent prin schimbarea mobilierului şi igienizare.  
 

Curriculum 
Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara pregăteşte elevi în învățământ liceal 
tehnologic şi învățământ profesional dual. 

Absolvenţii şcolii au una din specializările:  
nivel 4 

- tehnician în instalaţii electrice; 
- tehnician în activităţi economice;  
- tehnician energetician; 

nivel 3 
- electromecanic utilaje şi instalaţii industriale; 
- electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice; 
- operator la maşini cu comandă numerică; 
- mecanic echipamente hidraulice și pneumatice. 

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 precum şi prin consultarea și la solicitarea 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. 

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.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 Judeţean Timiş; 
- Consiliul pentru curriculum al şcolii, prin director şi reprezentantul agenţilor economici 

parteneri. 
În Anexa 6 se prezintă lista proiectelor CDL avizate şi aplicabile pentru  anul şcolar 2022-

2023. 
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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 înscriși la liceu sunt rezidenţi în Timişoara, dar provenienţa 
elevilor de la învățământul profesional se bazează pe un aflux semnificativ din mediul rural. Nr de 
elevi a scăzut remarcabil în ultimii 10 ani, datorită scăderii populației școlare la nivel de județ. 

  
Nr crt An școlar Nr elevi înscriși 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 597 24 
7 2019-2020 624 24 
8 2020-2021 586 22 
9 2021-2022 501 23 
10 2022-2023 427 21 

 

 
 

AN ȘCOLAR / FORMA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

LICEU ZI 151 137 114 87 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 170 214 222 216 

LICEU SERAL 217 220 208 186 

ȘCOALĂ DE MAIȘTRI 59 53 42 12 

TOTAL ELEVI 597 624 586 501 
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Se observă o scădere a numărului de elevi, lucru altfel de așteptat datorită scăderii 
demografice și a interesului tot mai scăzut al elevilor și părinților pentru liceele tehnologice. 
 
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 100% în acest 
an şcolar. 

În Anexa 4 se prezintă, pentru perioada anilor şcolari:, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023. 

− 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 și 
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

 
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. 
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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 
4 2019-2020 12,0 
5 2020-2021 7,29 
6 2021-2022 6,04 
7 2022-2023 7,04 

 
Alte echipamente IT, echipamente multimedia şi software educaţional care pot fi utilizate în 

prezent pentru activităţi didactice: 
 
LAPTOPURI  

 

Nr.crt. Echipament Locul de dispunere 

1 LENOVO  DIRECTOR ADJUNCT 

2 LENOVO COMISIE CEAC 

3 LENOVO Aria curriculară  TEHNOLOGII 

4 LENOVO SALA 5 

5 LENOVO SALA 12 

6 LENOVO SALA 14 

7 HP SALA 1 

8 HP SALA 2 

9 HP SALA 3 

10 HP SALA 4 

11 HP SALA 5 

12 HP SALA 6 

13 HP SALA 7 

14 HP SALA 8 

15 HP SALA 9 

16 HP SALA 10 

TOTAL 16 
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CALCULATOARE 
 

Nr.crt. Locul de dispunere Nr. calculatoare 

1 Informatizare-Salarizare 2 

2 Casierie 1 

3 Contabilitate 2 

4 Secretariat 1 

5 Secretar şefă 1 

Total administrativ 7 

1 Cancelarie 1 

2 Sala 1 1 

3 Sala 4 1 

4 Cabinet socio-umane 2 

5 Cabinet chimie 1 

6 Cabinet romana 1 

7 Cabinet psiholog școlar 1 

8 Cabinet ingineri 1 1 

9 Cabinet ingineri 2 1 

TOTAL 9 
 
VIDEOPROIECTOARE 
 

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 4 

6 OPTOMA sala 7 

7 OPTOMA sala 8 

8 OPTOMA sala 9 

9 EPSON sala 12 

10 EPSON lab.info 1 

TOTAL 10 
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MULIFUNCȚIONALE 
 

Nr.crt Echipament Locul de dispunere 

1 PANTUM  M7300 DW DIRECTOR 

2 BROTHER DCP L 6600 DW DIRECTOR ADJUNCT 

3 BROTHER T 300 COLOR SECRETAR ȘEF 

4 CANON IR 2318 SECRETARIAT 

5 CANON I 5940 dn SALA Nr. 1 

6 CANON MF 4150 Aria curriculară OM ȘI SOCIETATE 

7 CANON MF 4150 Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

8 CANON MF 4320 D SALA Nr. 12 

9 CANON IR 2520 Aria curriculară  TEHNOLOGII - ELECTRIC 

10 CANON 1133 A Aria curriculară  TEHNOLOGII - ELECTRIC 

11 HP  M 277n / FAX SECRETARIAT 

12 HP M 1212 nf ADMINISTRATOR 

13 HP M  130 fn CONTABIL  ȘEF 

14 HP 2035 SALA Nr. 3 

15 HP  276 n ATELIER LICEU 

16 HP M 1120 Aria curriculară TEHNOLOGII -MECANIC 

17 LEXMARK MX 910 de SALA PROFESORALĂ 

18 LEXMARK MX 910 de SECRETARIAT 

19 LEXMARK MX 310 n SALARIZARE - INFORMATIZARE 

20 LEXMARK MX 310 n SALA PROFESORALĂ 

21 XEROX  WC 5222 SALA PROFESORALĂ 

22 XEROX  WC  3215 Aria curriculară  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

23 MINOLTA Di 200 Aria curriculară  MATEMATICĂ ȘI .ȘTIINȚE 

24 RICOH MPC  3004 CONTABILITATE 

25 RICOH MPC 3004 SALARIZARE - INFORMATIZARE 

TOTAL 25 
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IMPRIMANTE 
 

Nr.crt Echipament Locul de dispunere 

1 EPSON L 120 Director 

2 EPSON L 120 CEAC 

3 HP LASER 107W CEAC 

4 HP 1102 Contabil sef 

5 HP P 1006 Casierie 

6 XEROX PH 3117 CAB PSIHO 

7 HP 5652 Aria curriculară 
tehnologii 

8 HP 1018 Bibliotecă 

9 HP PH 1102 W Cantină 

10 EPSON ACULASER M 1400 Cabinet medical 

TOTAL 10 
 
TABLE INTELIGENTE 
 

Nr.crt Echipament Locul de dispunere 

1 SMART BOARD SALA Nr. 9 

2 IQ BOARD INTERACTIVE SALA Nr.12 

3 TABLA INTERACTIVA SALA Nr.1 

4 TABLA INTERACTIVA SALA Nr. 6 

5 TABLA INTERACTIVA SALA Nr 8 

6 TABLA INTERACTIVA SALA Nr.11 

7 TABLA INTERACTIVA SALA Nr.12 

8 TABLA INTERACTIVA SALA Nr.13 

9 TABLA INTERACTIVA SALA Nr.14 

10 TABLA INTERACTIVA LAB. INFO I 

11 TABLA INTERACTIVA LAB. INFO II 

12 TABLA INTERACTIVA ATELIER 

TOTAL 12 
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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 2019 
● CHELTUIELI MATERIALE: 2.230.246RON 
● SALARII: 4.957.600 RON 
● INVESTIŢII: 48.464 RON 
● ASISTENTA SOCIALA: 37.843 RON 
● BURSE: 318.656 RON 

Bugetul pe anul 2020 
● CHELTUIELI MATERIALE: 1.530.348 RON 
● CHELTUIELI DE PERSONA: 4.515.264 RON 
● ASISTENTA SOCIALA: 69.941 RON 
● ALTE CHELTUIELI (BURSE): 419.252 RON 
● ·INVESTITII : 36.000 RON 

Bugetul pe anul 2021    
● CHELTUIELI MATERIALE: 1.695.690 RON 
● CHELTUIELI DE PERSONA: 4.102.822 RON 
● ASISTENTA SOCIALA: 11.631 RON 
● ALTE CHELTUIELI (BURSE): 394.566 RON 
● INVESTITII : 178.100 RON 
● PROIECTE EUROPENE RAMBURSABILE: 37.187 RON 

Bugetul pe anul 2022   
● CHELTUIELI MATERIALE: 1.850.512 RON 
● CHELTUIELI DE PERSONA: 3.732.176 RON 
● ASISTENTA SOCIALA: 59.700 RON 
● ALTE CHELTUIELI (BURSE): 414.044 RON 
● INVESTITII : 244.000 RON 
● PROIECTE EUROPENE NERAMBURSABILE: 524.500 RON 
● PROIECTE EUROPENE RAMBURSABILE: 54.467 RON 
 

 
An fiscal Cheltuieli materiale RON Salarii RON Investiţii RON 

2016 27.696.963 1.530.527 251.219 
2017 1.720.000 2.747.200 19.800 
2018 1.200.000 3.455.858 0 
2019 2.230.246 4.957.600  48.464 
2020 1.530.348 4.515.264 36.000 
2021 1695.690 4.102.822 178.100 
2022 1.850.512 3.732.176 244.000 

 
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. 
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Cel mai important dintre parteneriate este cel realizat cu familiile elevilor, ca beneficiare 
indirecte a serviciilor 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 
nonguvernamentale, 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; 
⮚ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş; 
⮚ Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă. 

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

⮚ 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 desfășoară 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; 
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• 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 70% 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. 

• reticenta  agentilor economici  fata de asigurarea pregatirii  practice a elevilor de liceu. 
•  

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

didactice, elevilor, părinților, legislaţia specifică educaţiei (Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de bacalaureat, Metodologia de mobilitate a personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar, Metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor de 
certificare a calificării profesionale, Metodologia de continuare a studiilor după finalizarea 
învăţământului obligatoriu, Legea calităţii în educaţie, ROF, ROFUIP, ROI, etc). 

Acest demers s-a desfășurat astfel:  
⮚ pentru cadrele didactice, noutăţile legislative s-au prelucrat în cadrul Consiliu Profesoral. 

Documentele electronice au fost transmise și pe e-mail, astfel încât informațiile necesare să 
poată fi accesate cu ușurință. 

⮚ pentru elevi şi părinţi, în ședințele cu părinţii sau la orele de dirigenţie au fost prelucrate 
metodologiile, aceştia semnând pentru luare la cunoștință.  
Oferta educaţională a şcolii a fost stabilită în funcţie de nevoile specifice comunităţii, 

ținând seama de faptul că specializările oferite de şcoala noastră drept finalităţi pentru absolvenţi 
sunt foarte atractive şi căutate pe piaţa muncii:  

⮚ nivel 4 de calificare: tehnician în instalații electrice, tehnician în activități economice; 
⮚ nivel 3 de calificare: - electrician aparate şi echipamente electrice și energetice, 

electromecanic utilaje și instalații industriale, operator la mașini cu comandă numerică, 
mecanic echipamente hidraulice și pneumatice 

 
Analiza portofoliului de produse 
Analiza peste 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; 

● repartizarea pe post a cadrelor didactice se face de către inspectoratele școlare județene, 
neexistând posibilitatea de intervenție din partea școlii; 

● 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 

instructiv-educative; 
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● cadrele didactice colaborează cu firmele și agenții economici prezentând principalele 
realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de elevi, rata frecvenței 
şi rezultatele școlare. 
 

B. Factori economici 
a) Activitatea economică: 

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

● apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunități de sponsorizare a şcolii. 
b) Politica bugetară: 

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

c) 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 școlară 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 aparținând diferitelor religii: ortodocşi, neoprotestanți şi 

catolici. 
D. Factori tehnologici: 
a) Dotarea, baza materială: 

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

E. Factorii ecologici 
Angajarea școlii în activități de protecția mediului prin colectarea produselor electrice și predarea 
lor la centre specializate, prin reciclare și ecologizarea arealului școlii. 
 
Analiza Swot 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la analiza 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 
2021-2022, început și încheiat integral pe baza PAS-ului precedent, prin raportare la care s-a 
realizat prezentul document strategic. 

 

CURRICULUM 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Şcoala oferă servicii la nivel profesional, liceal; 
● Şcoala a dezvoltat un puternic parteneriat cu 

agenţii economici locali; 
● Implicarea agenților economici în desfășurarea 

procesului instructiv educativ, participarea la 
elaborarea planului de școlarizare, la elaborarea 
CDL-urilor.  

● Manuale depăşite sau lipsa acestora pentru disciplinele 
tehnice; 

● Lipsa autorizării pentru anumite calificări solicitate 
de companii; 

● Utilizarea ineficientă a strategiilor centrate pe elev, a 
metodelor moderne  de instruire și evaluare; 

● Utilizarea ineficientă a lucrului pe grupe la toate 
disciplinele; 

● Lipsa concursurilor pe meserii care să motiveze 
elevii și profesorii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

● Posibilitatea utilizării de manuale germane 
traduse achiziționate de companiile partenere; 

● Colaborarea cu companiile și implicarea acestora 
în dezvoltarea CDL-urilor și susținerea cu 
materiale necesare parcurgerii acestora; 

● Valorificarea parteneriatelor în îmbunătăţirea 
tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. 

● Curriculumul național și SPP-uri neadaptate 
dezvoltărilor tehnologice; 

● Reducerea ofertei şcolii datorită imposibilităţii de a 
asigura cadre didactice de specialitate pentru anumite 
calificări solicitate de agenţii ec. 

● Neîncrederea agenților economici pentru pregătirea 
practică a elevilor de liceu 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Profesori calificați 100℅ pentru meseriile 
acreditate; 

● Preocuparea personalului didactic pentru 
formarea continuă în specialitate şi metodică;  

● 30℅ din cadrele didactice de specialitate au 
participat la stagii de formare în învățământ dual 
în Germania; 

● Activități de sprijin din partea agenților 
economici pentru îmbunătățirea demersului 
didactic materializate prin consiliere, 
sponsorizare cu materiale, utilaje și echipamente 
specifice, angajarea elevilor și burse lunare de 
200 RON/luna. 

● Personal didactic de specialitate insuficient. Lipsa cadru 
didactic de fizică; 

● Încărcarea cu sarcini pe cadru didactic nu este 
echilibrată/echitabilă; 

● Nomenclatorul de calificări profesionale nu este 
suficient cunoscut de către elevii absolvenţi de 
gimnaziu, părinţi şi profesori, nu se cunoaşte specificul 
calificărilor şi potenţialul acestora pe piaţa muncii; 

● Elevii au grave carențe de cunoștințe; 
● Conservatorismul, reticența față de nou și rezistența la 

schimbare a unor cadre didactice; 
● Relaţia diriginte părinte nu se ridică la nivelul impus de 

importanţa ei în educaţia tinerilor; 
● Nu toate cadrele didactice utilizează tehnica de calcul la 

întregul potențial. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

● Deschiderea elevilor spre abordări practice a 
lecțiilor; 

● Organizarea unor activităţi comune ale 
profesorilor care să favorizeze împărtăşirea 
experienţelor, creșterea coeziunii grupului și o 
comunicare mai bună; 

● Programe operaționale pentru dezvoltarea 
resurselor umane care sprijină formarea continuă 
a cadrelor didactice; 

● Colaborarea cu operatorii economici parteneri în 
ceea ce privește formarea cadrelor didactice de 
specialitate cu noile tehnologii  

● Slabă implicare a părinților în viața și activitățile 
elevilor. Mulți elevi instituționalizați; 

● Lipsa unei colaborări constante între cadrele didactice 
și tutorii de practică conduce la inadvertențe în procesul 
de monitorizare al elevilor; 

● Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată 
superficial; 

● Declin demografic, reducerea efectivelor de elevi; 
● Posibilitățile financiare de stimulare, motivare a 

cadrelor didactice pentru activități desfășurate în școală, 
în afara procesului de predare/învățare. 

● Interesul scazut al părinților elevilor de gimnaziu în a-și 
aduce copiii la școala profesională duală; 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Școala oferă un spațiu de muncă și lucru cu elevii 
plăcut; 

● Atragerea sponsorizarilor și donatiilor de 
echipamente informatice și dotări tehnice pentru 
laboratoare; 

● Existenţa unei Biblioteci cu  volum mare de cărţi; 
● Existenţa atelierului, și dotarea cu aparatura minim 

necesară pentru  practica elevilor; 
● Sală şi teren de sport, cabinet medical, cabinet de 

consiliere psihologică; 
● Existenţa unui Radio Școală - Radio Energy; 
● Au fost alocate fonduri din partea primăriei pentru 

investiții în achiziționarea a 2 strunguri didactice; 
● Realizarea de venituri extrabugetare prin închirierea 

sălii de sport. 

● Lipsa unui spațiu de studiu (CDI) pentru profesori; 
● Lipsa softuri educaţionale pentru diverse discipline; 
● Sala de sport și terenul necesită renovare; 
● Baza de instruire practică nu se ridică la nivelul 

impus de tehnologiile moderne din societăţile 
comerciale de profil din zonă. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

● Existența mărcii înregistrate ’’Școala duală 
Banat’’, a site-ului unde se găsesc toate 
informațiile necesare despre înv profesional dual; 

● Valorificarea parteneriatului cu comunitatea 
locală (primărie şi agent ec.) pentru dotarea 
atelierului școlii; 

● Realizarea cu ajutorul firmelor partenere a  unui 
laborator de electropneumatică; 

● Autofinanțarea prin activități de închirierea sălii 
și terenului de sport. 

● Dotarea insuficientă a laboratoarelor nu permite 
atingerea în totalitate a competenţelor profesionale 
solicitate de agenţii economici; 

● Inexistența unor spații pentru desfășurarea unor 
activități extrașcolare; 

● Fonduri insuficiente de la buget pentru investiții și 
reparații; 

● Finanțarea prin cost standard /elev. 

RELAŢIA CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Parteneriat solid cu agenţii economici - 16 
companii din oraș; 

● Colaborarea cu companiile partenere pentru 
proiectarea și implementarea unei strategii unitare 
de promovare a învățământului profesional; 

● Colaborarea cu organizaţii  şi instituţii din diverse 
segmente ale comunităţii locale; 

● Implicarea profesorilor și elevilor în activități de 
voluntariat. 

● Slaba motivare a părinților în activitățile educative 
ale școlii; 

● Activitățile multiple desfășurate împreună cu elevii 
sunt insuficient popularizate în rândul părinților 
și/sau media; 

● Nu există revista școlii; 
● Lipsa parteneriatelor cu alte școli de profil din tara 

și din strainatate, în vederea  realizării schimbului 
de experiență care să conducă la o mai bună 
pregătire profesională. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

● Valorificarea parteneriatului cu agenţii ec. pentru 
inserţia profesională pe piaţa muncii; 

● Solicitarea din partea Continental și Draxlmaier a 
unei noi calificări de nivel 3; 

● Interesul agenților economici pentru formarea 
tinerilor în  învățământul profesional dual; 

● Existența unor parteneriate interinstituționale; 
● Părinții sunt în general influențați de avantajele 

oferite de firme când aleg școala 

● Concurenţa altor şcoli care au clase cu acelaşi 
profil; 

● Mediul familial a elevilor poate afecta frecvenţa 
acestora la cursuri şi rata abandonului şcolar; 

● Schimbările economice și politice pot afecta 
colaborarea cu unii agenți economici. 

Nevoile și problemele  rezultate din analiza Swot sunt: 
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 lipsa motivației școlare a tinerilor elevi; 
 nivel redus de predare practico-aplicativă a conținuturilor; 
 nivel minim de realizare a materialelor de învățare inovative; 
 colaborarea deficitară a profesorilor de instruire practică cu tutorii din firmele partenere; 
 interesul scazut al agentilor economici peentru pregatirea practica a elevilor de liceu, 

datorita nr mic de ore de instruire practica cuprins în planurile cadru; 
 numarul mare al  elevilor care abandoneaza scoala sau sunt exmatriculati din cauza nr de 

absente -reticența părinților de a-și îndruma copiii spre învățământul profesional dual; 
 recunoașterea liceului ca un centru de formare profesională la nivelul orașului; 
 lipsa de încredere a comunității în pregătirea profesională a tinerilor absolventi de liceul 

tehnologic; 
 slaba participare a școlii la scrierea de proiecte europene, și nr mic de  parteneriatelor cu 

scoli de profil din tara și strainatate. 
 
PRIORITATI, OBIECTIVE ȘI ȚINTE STRATEGICE 
 
• Adaptarea ofertei educaționale a școlii la cerințele pieței muncii locale, naționale și europene. 
• Modernizarea, dezvoltarea și utilizarea eficientă a bazei materiale pentru promovarea unui 

învăţământ modern 
• Crearea condițiilor pentru profesionalizarea înalt calitativă și asigurarea egalității de șanse 
• Implementarea unui sistem de învățământ tehnic la standarde europene 
 
OBIECTIVUL 1: Creșterea calității actului educațional 
ȚINTE 
1.1 Asigurarea unui management instituţional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe 
responsabilizare și implicare pro-activă. 
Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea lor spre proces și rezultat, nu spre 
conformitate birocratică. 
1.2 Îmbunătățirea practicilor de predare-învățare-evaluare prin realizarea de lecții atractive, de către 
întreg personalul pană la sfârșitul anului 2025-2026, și dezvoltarea capacității de instruire practică a 
personalului specializat. 
1.3. Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active. 
1.4.Implicarea cadrelor didactice în proiecte naționale și internaționale pentru realizarea 
materialelor didactice și modelelor de bună practică. 
 
OBIECTIVUL 2: Dezvoltarea dimensiunii europene - stimularea cooperării naționale și 
internaționale 
ȚINTE 
2.1. Participarea,  aplicarea și implementarea proiectelor europene. 
2.2 Corelarea competentelor tehnico-practice a cadrelor didactice tehnice cu competentele reale de 
pe piața muncii din Uniunea Europeană. 
2.3 Stabilirea de parteneriate cu școli de același profil și agenți economici din spațiul european.  
2.4. Implementarea de proiecte educaționale naționale/internaționale  pentru dezvoltarea culturală și 
antreprenorială a elevilor și profesorilor. 
 
OBIECTIVUL  3: Realizarea cadrului adecvat educației pentru o dezvoltare durabilă  
 
ȚINTE 
3.1. Creșterea nivelului de cooperare cu agenții economici locali pentru îmbunătățirea formării 
profesionale a tinerilor,  
3.2. Creșterea nivelului de pregătire și calificare profesională a absolvenților și  a încadrării acestora  
pe piața muncii, imediat dupa absolvire. 
3.3. Asigurarea formării de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special pus 
pe asigurarea transferabilității acestora. 
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3.4. Derularea programelor și proiectelor de prevenire a violenței, bullying-ului și promovare a 
toleranței în mediul școlar. 
3.5. Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare. 
 
OBIECTIVUL 4 . Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și 
colaborative 
ȚINTE 
4.1. Formarea continuuă a cadrelor didactice. 
4.2. Implicarea a cât mai mulți parteneri economici din oraș în formarea profesională a tinerilor, 
pentru acoperirea ofertei educaționale a școlii  
4.3. Adaptarea  CDL-urilor  pentru dezvoltarea  gândirii critice și la nevoile comunităţii; 
4.3. Facilitarea participării la formarea inițială în învățământul profesional dual a elevilor din medii 
dezavantajate. 
4.4. Mărirea gradului de satisfacție al elevilor în ceea ce privește viața cotidiană și a școlii. 
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ACȚIUNI 
SUBSUMATE 

- obiective 

Acțiuni subsumate Dezvoltare 
curriculară 

Acțiuni subsumate - 
Dezvoltarea resurselor umane 

Acțiuni subsumate - Atragerea 
de resurse financiare și 

dezvoltarea bazei materiale 

Acțiuni subsumate - Dezvoltarea 
relaţiilor comunitare 
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− 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 școlii. 

− Realizarea unor  materiale 
didactice și modelelor de bună 
practică - implicarea cadrelor 
didactice în proiecte naționale și 
international. 

− Dezvoltarea competențelor 
manageriale ale 
responsabililor de 
compartimente funcționale.  

− Încurajarea schimburilor de 
experiență și a pentru 
șefii/responsabilii de 
compartimente funcționale. 

− Cursuri de formare pentru 
profesori. 

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

− Achiziția de carte de 
specialitate pentru profesori 

− Achiziția de materiale 
didactice necesare unui 
proces depregatire 
tehnologica la standarde 
europene 

− Încheierea de contracte de 
sponsorizare cu firmele 
partenere pentru dotarea 
atelierului de practica al scolii 

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

− Implementarea  de proiecte 
educaționale pentru activități de 
sprijin, și extracurriculare naționale 
și europene, pentru activități de 
formare  profesională a elevilor, dar 
și de formarea abilitatilor 
antreprenoriale și a competentelor 
sociale. 
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− Dezvoltarea unei oferte de CDL-
uri 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 . 

− Corelarea competentelor 
tehnico-practice a cadrelor 
didactice tehnice cu 
competențele reale de pe piața 
muncii din Uniunea 
Europeană; 

− 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 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; 

− Implementarea de proiecte 
educaționale 
naționale/internaționale  pentru 
dezvoltarea culturală și 
antreprenorială a elevilor și 
profesorilor; 

− Asigurarea egalității de șanse prin 
implementarea de proiecte cu 
finanțare europeană pentru elevii 
proveniți din medii defavorizate; 

− Depunerea și implementarea de 
proiecte europene pentru formarea 
profesională initial. 



 

32 
 

A
C

Ț
IU

N
I 

SU
B

SU
M

A
T

E
 - 

ob
ie

ct
iv

e 

Acțiuni subsumate Dezvoltare 
curriculară 

Acțiuni subsumate - 
Dezvoltarea resurselor 

umane 

Acțiuni subsumate - 
Atragerea de resurse 

financiare și dezvoltarea 
bazei materiale 

Acțiuni subsumate - Dezvoltarea 
relaţiilor comunitare 
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 − Adaptarea CDL-urilor astfel încât 
să dezvolte elevilor gândirea critică 
și la nevoile comunităţii; 

− Creşterea accesibilităţii şi 
flexibilităţii ofertei curriculare a 
Liceului Tehnologic Energetic 
“Regele Ferdinand I” Timișoara; 

− Crearea de materiale de învățare 
interdisciplinare; 

− Asigurarea formării de abilități de 
viață și competențe pentru toți 
elevii, cu accent special pus pe 
asigurarea transferabilității 
acestora. 

− Formarea cadrelor didactice 
pentru aplicarea metodelor 
active şi a centrării activităţii 
pe elev; 

− Diseminarea experiențelor de 
bună practică; 

− Asigurarea accesului cadrelor 
didactice la tehnologia 
modernă; 

 Formarea inițială și continuă a 
resursei umane, în vederea 
utilizării sistemelor de 
comunicare şi realizarea unei 
comunicări eficiente. 

− Modernizarea spaţiilor 
şcolare şi a spaţiilor 
auxiliare; 

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

− Co-responsabilizarea comunităţii în 
susţinerea şcolii; 

− Derularea programelor și 
proiectelor de prevenire a violenței, 
bullying-ului și promovare a 
toleranței în mediul școlar; 

− Întărirea colaborării cu agenții 
economici parteneri pentru 
acoperirea ofertei educaționale a 
școlii și elaborarea CDL-urilor 
adaptate comunității; 

− Valorificarea oportunităților date de 
proiectele Erasmul+ pentru 
experiențe de formare initial 
profesională. 
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− Particularizarea curriculumului la 
cerințele 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 profesionale să-și atingă 
potențialul maxim; 

− Participarea la activități școlare și 
extrașcolare care permit exersarea 
competențelor profesionale ale 
elevilor. 

− Formarea cadrelor didactice 
pentru aplicarea metodelor 
active şi a centrării activităţii 
pe elev; 

− Diseminarea experiențelor de 
formare continuă a cadrelor 
didactice dobândite la nivel 
local, regional, național și 
internațional, multiplicarea 
experiențelor de bună practică. 

− Achiziţionarea de mijloace 
didactice şi echipamente 
adecvate situaţiilor de 
învăţare centrate pe elev; 

− Dezvoltarea bazei materiale 
a laboratoarelor și atelierului 
de pregătire practică. 

− Actualizarea permanentă a hărții 
parteneriatelor cu agenții economici 
interesați de formarea profesională 
inițială a elevilor; 

− Întărirea colaborării cu agenții 
economici parteneri pentru 
acoperirea ofertei educaționale a 
școlii și elaborarea CDL-urilor care 
sa ofere aprofundarea 
competentelor tehnico-practice la 
locul de munca; 

− Valorificarea oportunităților date de 
proiectele Erasmus+ pentru 
experiențe de formare inițială 
profesională. 
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1. Creșterea calității actului educațional 

OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

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. 

− Realizarea de catre profesori a 
materialelor didactice 
moderne și implementarea 
modelelor de buna practica 

− 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. 

− Crearea unei strategii manageriale 
coerente, bazate pe o analiză profundă, 
cu date precise expuse comparativ pe 
ultimii ani școlari. 

− Realizarea ofertei educaționale anuale 
printr-un amplu proces consultativ și 
pe toate domeniile vizate de abordarea 
ei integrată (planul de școlarizare 
anual, încadrare anuală, 

− 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. 

− 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. 

− Analiză - diagnoză a mediului școlar 
la toate nivelurile de activitate, cu 
obiective care să vizeze proceduri de 
asigurare a calității în educație.  

− Strategie managerială coerentă, 
bazată pe o analiză profundă, cu date 
precise expuse comparativ pe ultimii 
ani școlari. 

− Ofertă educațională integrată anuală 
realizată printr-un amplu proces 
consultativ. 

− Set de materiale de promovare a 
ofertei școlii (postere, pliante, 
materiale afișaj) 

− Portofoliu de documente 
manageriale de proiectare, de 
organizare,mangeriale,complet, 
coerent, eficient și funcțional. 

− Analiză a nevoilor, pentru definirea 
cererii privind comunicarea intra- și 
interinstituțională. 

decembrie 
fiecare an 
 
 
noiembrie 
fiecare an  
 
 
decembrie 
fiecare an 
 
martie fiecare 
an 
 
octombrie 
fiecare an 
 
 
ianuarie fiecare 
an 
 

CEAC 
 
 
 
management 
 
 
 
director, ag 
economici 
 

comisia de 
promovare a 
imaginii scolii 
director 
 
 
 
Director, comisie 
perfectionare 
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OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

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 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. 

− Analiza nevoilor de formare în 
management. 

− 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. 

− 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. 

− Realizarea de echipe de lucru pentru 
scrierea de proiecte de granturi în cadrul 
liniilor Erasmus + 

− Asigurarea resurselor necesare 
derulării în bune condiții a activităților 
compartimentelor funcționale și 
comisiilor. 

− Asigurarea de finanțări nerambursabile 
din surse extrabugetare sponsorizări, 
donații, etc.). 

− Analiză a nevoilor de formare în 
management. 

− Cel puțin 10% / an școlar din 
responsabilii de compartimente 
funcționale participanți la 
workshopuri/stagii de formare în 
dezvoltarea competențelor 
manageriale. 

− Cel puțin un schimb de experiență în 
țară și/sau în străinătate pe probleme 
specifice de management, prin 
accesarea de granturi  

− aplicarea pentru acreditarea Erasmus 
+  

− 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. 

− Plan de achiziții și investitii pentru 
asigurarea resurselor necesare 
derulării în bune condiții a 
activităților compartimentelor 
funcționale și comisiilor 

octombrie 
fiecare an 
iunie fiecare an 
 
 
 
 
 
final de an 
 
 
 
octombrie, 
noiembrie  
 
decembrie 
fiecare an 
 
 
 
 
decembrie 
fiecare an 
 
permanent 

comisia de 
formare și 
prefectionare 
 
 
 
 
 
management 
 
 
management, 
echipa proiecte 
europene 
 
managemenat, 
contabilitate 
 
 
 
 
contabilitate 
 
 
management, 

RESURSE COMUNITARE 
− Dezvoltarea parteneriatelor cu 

unități școlare similare din țară 
− Implementarea de proiecte 

educaționale extracurriculare 
pt formarea abilitatilor 
antreprenoriale și 
competențelor sociale 

− Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-
media interesate de activitatea 
educațională la nivel local, regional, 
național și internațional. 

− Stabilirea procedurilor de lucru şi 
pilotarea acestora 

− Cel puțin 10 parteneriate/ an școlar 
încheiate cu stakeholderi 
reprezentativi.  

− Set de proceduri de lucru specifice, 
revizuibile anual. 

final de an 
 
 
permanent 

comisia de 
programe , proiecte 
și activități 
extrașcolare 
SCMI 



 

35 
 

2. Dezvoltarea dimensiunii europene - stimularea cooperării naționale și internaționale 

OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATA 

REALIZARE RESPONSABIL 

CURRICULUM 
− Dezvoltarea unei oferte de 

CDL adecvate, pentru 
promovarea egalităţii de şanse 
în educaţia elevilor şi nevoilor 
reale pe piața muncii. 

− Stimularea unei comunități 
școlare vibrante, care să 
angajeze elevii în propria 
formare și să contribuie la 
reducerea ratei de 
absenteism/de părăsire 
timpurie a școli. 

- Analiza nevoilor de educaţie, şi 
realizarea unor programe și proiecte 
adecvate, pentru asigurarea egalităţii de 
şanse în educaţia elevilor şi dezvoltarea 
dimensiunii europene a educației. 

- Revizuirea planului managerial și a 
celui operațional de dezvoltare a 
dimensiunii europene a școlii. 

- Realizarea unui program de intervenție 
personalizată pentru copiii în situaţii de 
risc ridicat: familii monoparentale, elevi 
instituționalizați sau aflați în plasament 
familial, elevi aflați în grija bunicilor 
sau a altor rude, elevi cu CES, elevi care 
provin din familii cu nivel economic 
scăzut. 

− 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 

final de an 
 
 
 
 
octombrie  
 
 
ianuarie fiecare an 

consilierul școlar , 
management, 
diriginți 
 
 
director 
 
 
comisia de burse, 
directori 
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OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

RESURSE UMANE ȘI 
MATERIALE 
− 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. 

− 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 valorilor și a 
dimensiunii europene a liceului. 

− Organizarea unor echipe mixte (elevi, 
profesori, membrii ai comunităţii) 
pentru a asigura participarea şcolii la 
proiecte de dezvoltare comunitară. 

− Dezvoltarea culturii organizaţionale, 
colaborând cu Instituțiile comunităţii, 
unităţile şcolare partenere din ţară şi 
din Europa, dezvoltând un real 
parteneriat pentru educaţie. 

− 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. 

− Popularizarea programelor europene 
(Erasmus+), 

− Încurajarea și consilierea cadrelor 
didactice să aplice pentru obținerea 
unor astfel de proiecte 

− Realizarea unor proiecte comune şi a 
schimburilor de experienţă cu şcoli din 
tara și strainatate. 

− Cel puțin 3 echipe specializate de 
cadre didactice ce vor coordona 
activitățile extrașcolare din cadrul 
școlii 

− Cel puțin 50 de elevi/an participanți la 
activitățile CE activități extrașcolare, 
din școală și din alte școli interesate. 

− Cel puțin 10 elevi din fiecare clasă/ an 
școlar, formați în domeniul cetățeniei 
active,  implicare civică și voluntariat. 

− Cel puțin 10% din personalul didactic 
și didactic auxiliar/an școlar, implicat 
anual în proiectele ce vizează 
dezvoltarea  școlii. 

 
 
- Cel puțin o propunere de proiect şi 

schimburi de experienţă cu şcoli din 
țară și străinătate. 

septembrie fiecare 
an 
 
 
final de an școlar 
 
 
 
 
final de an școlar 
 
 
 
 
 
 
date din 
calendarul 
Erasmus+ 

comisia de proiecte și 
programe educative 
școlare și 
extrascolare 
 
 
 
 
 
comisia de proiecte și 
programe educative 
scolare și 
extrascolare 
 
 
 
comisia de programe 
și proiecte europene 

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

− Identificarea organizaţiilor cu care se 
pot desfăşura activităţi de promovare a 
valorilor europene şi 
multiculturalismului şi realizarea de 
parteneriate cu organizaţiile identificate. 

− Extinderea parteneriatelor în ţară şi în 
străinătate. 

− Bază de date actualizată permanent cu 
organizaţiile din țară și din străinătate 
cu care se  poate colabora pentru 
desfăşurarea de activităţi de promovare 
a valorilor europene, a multi- și 
interculturalismului. 

- 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. 

permanent comisia de programe 
și proiecte europene 
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3. Realizarea cadrului adecvat educaţiei pentru dezvoltare durabilă 

OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

CURRICULUM  
− Adaptarea curriculumului la 

specificul local. 
− Creşterea accesibilităţii şi 

flexibilităţii ofertei 
curriculare. 

− Analiza nevoilor de educaţie, definirea 
cererii de educaţie, pe baza dezbaterilor 
cu toți factorii interesați 

− 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. 

 
 
 
− Reducerea violenței în mediul școlar și 

dezvoltarea implicării comunitare, prin 
acțiuni de voluntariat și cetățenie activă.  

− Propunerea unui Program pentru 
pregătirea cadrelor didactice în aplicarea 
metodelor activ participative  și pentru 
utilizarea echipamentelor moderne 

− Propunerea unui Program pentru 
pregătirea personalului didactic auxiliar 
și nedidactic, pentru asigurarea 
serviciilor conexe de calitate, care se va 
desfășura conform standardelor 
profesionale specifice fiecărei funcţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Analiză de nevoi de educație ale 
beneficiarilor direcți și indirecți. 

− Oferta școlară curriculară și 
extracurriculară anuală. 

− 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”. 

− Program ” Medierea de la egal la 
egal”, pentru reducerea violenței în 
mediul școlar și de inițiere a elevilor 
în domeniul cetățeniei active, peer 
mediation, implicare civică și 
voluntariat. 

− Elaborarea Cod Intern de Etică al 
Liceului Tehnologic Energetic 
Regele Ferdinand I”, în concordanță 
codul de etica preuniversitar 

− 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. 

− 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, 

decembrie  
 
 
 
septembrie fiecare 
an 
 
 
 
 
 
 
februarie 
4 activități pe an 
școlar 
 
 
 
septembrie fiecare 
an 
 
 
 
decembrie 
 
permanent 
 
 
 
ianuarie februarie 
 

managementul scolii 
 
 
 
comisia de activități 
extracurriculare 
comisia de 
perfectionare 
 
 
 
 
consilier școlar 
resp comisie de 
combatere și 
prevenire a violenței 
 
 
CEAC 
 
 
 
 
comisia 
perfecționare, 
administrator  
 
comisia CEAC 
 
comisia de 
promovare a scolii, 
comisia de 
curriculum 
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− Promovarea unei oferte curriculare 

coerente, flexibile, moderne, capabile 
să atragă populația școlară și să 
promoveze valorile școlii în cadrul 
comunității. 

accesibile și accesibile în format 
electronic. 

− Plan de școlarizare care să promoveze o 
ofertă de școlarizare flexibilă, capabilă 
să atragă populația școlară și să 
promoveze valorile școlii în cadrul 
comunității 

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. 

− Stabilirea criteriilor privind 
prioritizarea formării personalului 
didactic de predare, didactic auxiliar și 
nedidactic și a elevilor școlii, pentru 
dezvoltarea propriului parcurs școlar și 
profesional. 

− Asigurarea resurselor necesare 
formării cadrelor didactice în aplicarea 
noului curriculum (abilitare 
curriculară) și pentru formarea 
personalului didactic auxiliar și 
nedidactic din școală. 

− Stimularea Consiliului Școlar al 
Elevilor pentru formarea unor 
comportamente active şi responsabile 
în rândul elevilor. 

− Formarea elevilor în domeniul 
cetățeniei active, peer mediation, 
implicare civică și voluntariat. 

− Formarea cadrelor didactice în 
aplicarea curriculum, metode moderne 
de predare și pentru utilizarea 
echipamentelor audio-video şi a 
tehnologiilor informaţionale 

− Formarea personalului didactic 
auxiliar și nedidactic din școală pentru 
asigurarea serviciilor conexe de 
calitate. 

− Șefii de compartimente și 
responsabilii de comisii formați 
anual în management, consiliere și 
sprijin. 

 
 
− Cel puțin 10% din totalul cadrelor 

didactice/an școlar formate în 
abilitare curriculară și în tehnologie 
didactică modernă, 

 
 
− Cel puțin 10 elevi din fiecare clasă/ 

an școlar, formați în domeniul 
cetățeniei active,  implicare civică și 
voluntariat. 

 
 
 
− Cel puțin 10% din totalul 

personalului didactic auxiliar și 
nedidactic din școală/an școlar 
format în asigurarea serviciilor 
conexe de calitate. 

anual 
 
 
 
 
 
anual 
 
 
 
 
 
martie/mai 2 
activități /an 
 
 
 
 
 
iunie 
 

comisia de formare și 
perfectionare  
 
 
 
 
resp comisiei de 
formare continuă 
 
 
 
 
consilier educativ, 
director 
 
 
 
 
 
comisia de formare și 
perfectionare  
administrator, 
contabil, director 
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OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

RESURSE MATERIALE 
- Modernizarea spaţiilor şcolare 
şi a spaţiilor auxiliare. 

− Inventarierea echipamentelor 
funcționale existente în școală și a 
tuturor dotărilor funcționale existente 
la nivelul unităţii şcolare. 

− Inventarierea tuturor lucrărilor necesare 
reamenajării şi modernizării spaţiilor 
şcolare şi spaţiilor auxiliare. 

− Obținerea fondurilor necesare lucrărilor 
de întreținere și reparații curente 
aferente spațiilor școlare. 

− Achiziționarea produselor de birotică 
necesare pentru serviciile conexe 
(secretariat, contabilitate, cabinete 
metodice) și a produselor de curățenie 
necesare sălilor de clasă, spațiilor de 
tranzit și toaletelor pentru elevi și 
profesori. 

− Reamenajarea și modernizarea spaţiilor 
şcolare, a etajului 3 căminul 1. 

− Renovarea sălii de sport. 
− Renovarea fațadei exterioare cantină. 

 

− Inventar al echipamentelor funcționale 
existente în școală și a tuturor dotărilor 
funcționale existente la nivelul unităţii 
şcolare, actualizat în fiecare an școlar.  

− 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 pentru 
serviciile conexe (secretariat, 
contabilitate, cabinete metodice) și 
pentru lucrările de întreținere și 
reparații curente 

− Achiziționarea unor cărți de 
specialitate la biblioteca școlii. 

decembrie fiecare 
an 
 
 
septembrie-
octombrie 
 
 
 
iunie  
 
 
 
 
 
 
 
până la finalul 
anului școlar 
2024-2025 

administrator, 
comisia de inventar 
 
 
director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
management, 
contabil sef 

RESURSE COMUNITARE 
- Co-responsabilizarea 
comunităţii în susţinerea şcolii. 

− Încheierea de parteneriate cu cei mai 
relevanți agenți economici interesați 
de oferta educațională a școlii. 

− Crearea unor parteneriate strategice la 
nivelul comunității cu Administrația 
publică locală 

− Cel puțin 10 parteneriate (acorduri de 
colaborare)/ an școlar încheiate cu cei 
mai relevanți agenți economici 
interesați de oferta educațională a 
școlii. 

− Rețea eficientă de comunicare şi 
cooperare cu comunitatea. 

− Cel puțin 2 parteneriate strategice/an 
școlar la nivelul comunității cu 
administratia publica locală. 
 
 

noiembrie în 
fiecare an 

resp arie curriculară 
tehnologii 



 

40 
 

4. Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și colaborative 

OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

CURRICULUM  
- Particularizarea 

curriculumului la cerințele 
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 să-și 
atingă potențialul maxim. 

− -Analiza nevoilor de educaţie, definirea 
cerinţelor de învăţare activ-participative. 

 
 
 
 
 
− 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 
intereselor strategice ale școlii, dar și 
agentilor economici 

− 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. 

− 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. 

− Întâlniri ale ariei curriculare tehnologii  cu 
agenții economici parteneri 

permanent 
 
 
 
 
 
 
permanent 
 
 
 
 
 
 
 
în fiecare luna 

comisia de 
curriculum 
 
 
 
 
 
comisia de mentorat 
 
 
 
 
 
 
resp arie curriculară 
tehnologii 

RESURSE UMANE 
- 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, în 
comunitatea educațională 
locală și regională, 
multiplicarea experiențelor 
de bună practică. 

− -Analiza nevoilor de formare a 
personalului didactic din cadrul școlii 
și stabilirea strategiei locale privind 
formarea profesională a cadrelor 
didactice. 
-Stabilirea necesarului de formare a 
cadrelor didactice. 
 

− 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. 

− Analiză de nevoi de formare a 
personalului didactic din cadrul școlii, 
pentru stabilirea strategiei locale privind 
formarea profesională a cadrelor 
didactice. 

− Cel puțin 10%/an școlar cadre didactice 
debutante, participante la cursuri de formare. 

− -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.  

− Cel puțin 10% cadre didactice care vor 
participa la Programul de formare a 
cadrelor didactice pentru utilizarea 
mijloacelor didactice şi echipamentelor 
adecvate situaţiilor de învăţare 

octombrie fiecare 
an 
 
 
 
 
 
 
martie  
 

comisia de formare 
continuă 
 
 
 
 
 
 
resp comisie 
perfectionare 
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OPŢIUNI 
STRATEGICE/ACȚIUNI MĂSURI REZULTATE AȘTEPTATE DATĂ 

REALIZARE RESPONSABIL 

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

− Inventarierea mijloacelor didactice şi 
echipamentelor existente în şcoală şi 
stabilirea necesarului pentru asigurarea 
utilizării în procesul de învăţământ de 
către toate cadrele didactice. 

− Achiziționarea unor materiale 
didactice și echipamente moderne, 
necesare desfășurării activității 
didactice  

− Inventar al mijloacelor didactice şi 
echipamentelor existente în şcoală 
pentru stabilirea necesarului pentru 
asigurarea utilizării în procesul de 
învăţământ de către toate cadrele 
didactice. 

decembrie fiecare 
an 
 
 
 
martie -mai 

comisia de inventar 
 
 
 
 
compartimentul 
administrativ 

RESURSE 
COMUNITARE 
Dezvoltarea parteneriatelor 
cu unități școlare similare 
din țară 

− Identificarea de instituţii / organizaţii / 
mass-media interesate de activitatea 
educațională la nivel local, regional, 
național și internațional. 

− Încheierea de parteneriate cu agenți 
economici reprezentativi. 

− Organizarea de activităţi comune. 
− Obţinerea de rezultate la nivel 

regional, naţional şi internaţional. 
− Participarea la activităţi organizate de 

alte instituţii în scopul promovării 
şcolii. 

− Menţinerea parteneriatelor prin 
utilizarea liniilor de comunicare 
interinstituţionale. 

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

 
− Cel putin 2 noi agenti economici 

parteneri 
 
 
 
 
− 30 vizite la școlile din județ 

iunie  
 
 
 
februarie 
 
 
 
 
 
martie -mai 

management, aria 
curriculară 
tehnologii, cadre 
didactice 
 
 
cadre didactice 
discipline tehnice 
 
 
 
echipa de promovare 
a școlii 
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PARTEA a 3 -a CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării 
planului 

Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au organizat douǎ sesiuni 
pregǎtitoare incluzând activitǎţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor 
desemnate de Consiliul de Administraţie. Cu acest prilej au fost stabilite prioritǎţile pentru  
P.A.S., structura informaţiilor care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile 
membrilor echipei. 

Obiectivele şi mǎsurile pentru P.A.S. au fost conturate de grupul operaţional, reunit 
în cadrul unei sesiuni de lucru organizatǎ în acest scop şi definitivate pe baza consultǎrilor 
ulterioare. 

În cadrul acestui proces au avut loc o serie de întâlniri şi consultǎri cu reprezentanţi 
ai Primǎriei şi Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor în cadrul CA al 
școlii  şi ai agenţilor economici, în cadrul ședințelor lunare  

 
Organizarea activitǎţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

Pentru implementarea P.A.S. s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi 
evaluare, precum şi responsabilitǎţile fiecǎrui membru.. 

Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici şi altor 
colaboratori. Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor fixate pentru fiecare obiectiv. Se vor 
realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementǎrii P.A.S. 

Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ de directorul şcolii şi Consiliul de 
Administraţie. 

 
Programul activitǎţii de monitorizare şi evaluare : 
 

Tipul activitǎţii Responsabil monitorizare 
şi evaluare 

Frecvenţa 
monitorizǎrii 

Datele 
întâlnirilor de 

analizǎ 

Întocmirea datelor care sǎ 
sprijine monitorizarea ţintelor 

Responsabil Comisie 
pentru Asigurarea Calitǎţii  
Consilier pentru proiecte şi 
programe educative 

Lunar Octombrie 2022 

Monitorizarea periodicǎ a 
implementǎrii acţiunilor 
individuale 

Director, Director 
adjunct Semestrial Decembrie 2022 

Mai 2023 

Comunicarea acţiunilor impuse 
de rezultatele obţinute 

Responsabil Comisie 
pentru Asigurarea Calitǎţii 
Comisie curriculum 

Semestrial Decembrie 2022 
Aprilie 2023 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare şi a indicatorilor de 
evaluare a impactului asupra 
comunitǎţii 

Director, 
Director Adjunct Anual Septembrie 2022 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 
ţintelor 

Responsabil Comisie 
pentru Asigurarea Calitǎţii 
Comisie curriculum 

Anual Iunie 2023 

Prezentarea generalǎ a 
progresului realizat în atingerea 
ţintelor 

Director adjunct 
Responsabil Comisie 
pentru Asigurarea Calitǎţii 

Anual Iunie 2023 

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor.  
Actualizarea acţiunilor din 
P.A.S. în perspectiva evaluǎrii 

Director Director 
adjunct Anual Iulie 2023 
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ANEXE LA PLANUL DE ACTIUNE ȘCOLII 
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Anexa nr. 1.1. Promovabilitatea elevilor Liceului Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I” 
Timișoara 
 

Număr elevi / an școlar 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Învățământ 

profesional dual 
Înscriși 217 220 208 186 

Absolvenți 176 205 170 150 

Liceu zi 
Înscriși 151 137 114 87 

Absolvenți 141 127 110 84 

Liceu seral 
Înscriși 217 220 208 186 

Absolvenți 176 205 170 150 

Școala de maiștri 
Înscriși 59 53 42 12 

Absolvenți 39 49 36 12 

Total 
Înscriși 597 624 586 501 

Absolvenți 518 602 524 447 
Rată de absolvire 86,77% 96,47% 89,42% 89,22% 
Rată de abandon 13,23% 3,53% 10,58% 10,78% 
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Analiza cauzelor care au dus la nepromovare 
 

CAUZE 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
ABANDON 7 5 5 9 

EXMATRICULARE 26 6 27 3 

REPETENȚIE 37 8 20 35 
TRANSFER 9 3 10 7 
TOTAL 79 22 62 54 
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Anexa nr. 1.2. Analiza rezultatelor elevilor la examenul național de bacalaureat 
1. SITUAŢIA STATISTICĂ A REZULTATELOR LA EXAMENUL BACALAUREAT (pe medii) 

Anul / 
sesiunea 

Total 
elevi 

înscrişi 

Medii Nr. elevi 
ne-

prezentați 

Nr. elevi 
reuşiţi bac / 

procent 1-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

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%) 
2019-2020 
iulie 59 39 3 3 5 2 0 7 10 

(19,23%) 
2019-2020 
septembrie 39 21 4 6 0 0 0 8 6 

(19,35%) 
2020-2021 
iulie 44 21 6 8 4 0 0 3 12 

(29,27%) 
2020-2021 
septembrie 31 10 3 8 2 0 0 8 10 

(42,48%) 
2021-2022 
iulie 36 16 1 6 3 4 0 5 13 

(41,94%) 
2021-2022 
septembrie 20 7 1 4 3 0 0 5 7 (46,67%) 

Observaţii: - Procentele sunt calculate doar pentru elevi prezenţi, nu şi pentru cei neprezentați; 
       - În sesiunea iulie 2021 – 2 elevi eliminați la proba Ea) Limba română; 
       - În sesiunea iulie 2022 – 1 elev eliminat la proba C) Competențe lingvistice - Limba 
engleză. 
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2. SITUAŢIA STATISTICĂ A REZULTATELOR LA EXAMENUL BACALAUREAT (pe materii) 
 

Anul / sesiunea Proba Disciplina Total elevi 
înscrişi 

Note Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
Admişi / 
procent 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

2018-2019 iulie 

E) a) Limba româna 39 14 8 2 1 0 4 25 (71,43%) 
E) c) Matematică 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%) 
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) Matematică 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%) 
Geografie 11 3 0 6 1 0 1 10 (100%) 

2019-2020 iulie 

E) a) Limba româna 60 25 14 3 3 1 3 46 (80,70%) 
E) c) Matematică 60 7 3 4 3 0 6 17 (31,48%) 

E) d) 

Biologie 34 2 4 1 1 1 0 9 (26,47%) 
Fizică 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 
Chimie 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 
Geografie 24 4 6 2 4 2 3 18 (85,71%) 

2019-2020 
septembrie 

E) a) Limba româna 8 0 2 1 0 0 2 3 (37,50%) 
E) c) Matematică 15 0 2 0 0 0 3 2 (13,33%) 

E) d) Biologie 12 1 1 1 0 0 1 3 (25%) 
Geografie 7 0 3 2 2 0 0 5 (71,42) 

2020-2021 iulie 

E) a) Limba româna 44 21 7 3 1 0 2 32 (76,19%) 
E) c) Matematică 44 12 8 4 0 0 3 24 (58,54%) 

E) d) 

Biologie 24 2 2 3 2 1 2 10 (45,45%) 
Fizică 5 1 0 1 0 0 0 2 (40%) 
Chimie 1 0 0 0 0 0 1 0 (0%) 
Geografie 14 3 5 2 4 0 0 14 (100%)) 
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Anul / sesiunea Proba Disciplina Total elevi 
înscrişi 

Note Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
Admişi / 
procent 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

2020-2021 
septembrie 

E) a) Limba româna 31 9 7 2 0 0 3 18 (64,29%) 
E) c) Matematică 31 12 3 3 0 0 6 18 (72%) 

E) d) 
Biologie 20 2 2 3 1 0 5 8 (53,33%) 
Fizică 3 1 0 1 0 0 0 2 (66,67%) 
Geografie 8 2 2 1 5 1 0 8 (100%) 

2021-2022 iulie 

E) a) Limba româna 36 14 3 4 3 1 4 25 (78,12%) 
E) c) Matematică 36 6 6 4 0 1 5 17 (54,84%) 

E) d) 

Biologie 10 2 0 0 1 0 3 3 (42,86%) 
Fizică 1 0 0 0 0 0 0 0 (0%) 
Geografie 20 1 6 2 5 3 1 17 (89,47%) 
Logică și argumentare 3 0 1 0 0 2 0 3 (100%) 
Psihologie 2 1 1 0 0 0 0 2 (100%) 

2021-2022 
septembrie 

E) a) Limba româna 20 9 3 4 0 0 1 16 (84,21%) 
E) c) Matematică 20 7 1 3 0 0 5 11 (73,33%) 

E) d) 

Biologie 8 1 1 0 2 0 0 4 (50%) 
Fizică 2 0 0 0 0 0 1 0 (0%) 
Geografie 7 0 3 2 0 0 1 5 (83,33%) 
Logică și argumentare 1 0 1 0 0 0 0 1 (100%) 
Psihologie 2 1 1 0 0 0 0 2 (100%) 

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

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

● lipsa 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; 

 
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 pregătesc elevii pentru 
bacalaureat să informeze lunar diriginții 
cu privire la situaţia prezenţei elevilor la 
pregătire, 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-învățării-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 părinții - Informarea 
părinţilor despre rezultatele testelor 
iniţiale şi traseul remedial care se impune 
pentru fiecare elev 

La începutul 
fiecărui 
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 



 

50 
 

Anexa 2 - Examenele de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar 
 
Anexa 2.1. Examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 
tehnologică - nivelul 4 de calificare 
 
Anul şcolar: 2018 -2019  sesiunea: mai – iunie 

 

Nr. 
crt. Calificarea profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

riş
i 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

R
es

pi
nş

i 

N
e 

Pr
ez

en
ta

ți 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

B
in

e 

Sa
tis

fă
că

to
r 

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

2 Tehnician în activități 
economice 11 10 10 8 2 0 0 0 0 100% 

TOTAL 17 17 17 9 8 0 0 0 0 100% 
 

 
 
Anul şcolar: 2019 -2020  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr.c
rt. Calificareaprofesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

riş
i 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

R
es

pi
nş

i 

N
e 

pr
ez

en
ta

ți 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

B
in

e 

Sa
tis

fă
că

to
r 

1 Tehnician în instalaţii 
electrice 7 7 7 1 4 2 0 0 0 100% 

2 Tehnician în activități 
economice 10 10 10 5 5 0 0 0 0 100% 

TOTAL 17 17 17 6 9 2 0 0 0 100% 
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Anul şcolar: 2020 -2021  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr. 
crt. Calificarea profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

riş
i 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

R
es

pi
nş

i 

N
e 

pr
ez

en
ta

ți 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

B
in

e 

Sa
tis

fă
că

to
r 

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

2 Tehnician energetician 8 8 8 0 5 6 0 0 0 100% 

3 Tehnician în activități 
economice 7 7 7 7 3 1 0 0 0 100% 

Total 21 21 21 7 14 9 0 0 0 100% 
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Anul şcolar: 2021 -2022  sesiunea: mai – iunie 
 

Nr. 
crt. CalificareaProfesională 

NUMĂR CANDIDAŢI 

În
sc

riş
i 

Pr
ez

en
ţi 

To
ta

l a
dm

iş
i Calificativ 

R
es

pi
nş

i 

N
e 

pr
ez

en
ta

ți 

Pr
om

ov
ab

ili
ta

te
 

%
 

Ex
ce

le
nt

 

Fo
ar

te
 b

in
e 

B
in

e 

Sa
tis

fă
că

to
r 

1 Tehnician în instalaţii 
electrice 6 5 5 1 4 0 0 0 1 100% 

2 Tehnician energetician 4 4 4 0 2 4 0 0 0 100% 

3 Tehnician în activități 
economice 22 22 22 34 2 3 0 0 0 100% 

TOTAL 32 31 31 35 8 7 0 0 1 100% 
 

 
 

Anexa 2.2. Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului 
profesional– nivelul 3 de calificare 
 
Anul şcolar: 2018 - 2019  sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi  
Electromecanic utilaje 
și instalaţii industriale 16 16 16 0 0 100 

Electrician aparate și 
echipamente electrice și 
energetice 

24 24 24 0 0 100 

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

Total 55 55 55 0 0 100 
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Anul şcolar: 2019 - 2020  sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi  
Electromecanic utilaje 
și instalaţii industriale 24 24 24 0 0 100% 

Electrician aparate și 
echipamente electrice și 
energetice 

12 12 12 0 0 100% 

Operator la mașini cu 
comanda numerica 10 10 10 0 0 100% 

Total 46 46 46 0 0 100% 
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Anul şcolar: 2020 - 2021 sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi  
Electromecanic utilaje 
și instalaţii industriale 23 23 23 0 0 100% 

Electrician aparate și 
echipamente electrice și 
energetice 

12 12 12 0 0 100% 

Operator la mașini cu 
comanda numerica 13 13 13 0 0 100% 

Total 48 48 48 0 0 100% 
 

 
 

Anul şcolar: 2021 - 2022  sesiunea: iulie 
 

Calificarea profesională 
NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi  
Electromecanic utilaje 
și instalaţii industriale 24 24 24 0 0 100% 

Electrician aparate și 
echipamente electrice și 
energetice 

27 27 27 0 0 100% 

Operator la mașini cu 
comanda numerică 57 56 56 0 0 100% 

Total 108 107 107 0 0 100% 
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Anexa 2.3. Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului 
postliceal– nivelul 5 de calificare 
 
Anul şcolar: 2018- 2019  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi 

Maistru electrician, 
centrale, statii și retele 
electrice 

16 16 16 0 0 100% 

 
Anul şcolar: 2019- 2020  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Promovaţi Eliminaţi Respinşi 

Maistru electrician, 
centrale, statii și retele 
electrice 

21 21 21 0 0 100% 

 
Anul şcolar: 2020- 2021  sesiunea: ianuarie-februarie  
 

Calificarea 
profesională 

NUMĂR CANDIDAŢI Promovabilitate 
% Înscrişi Prezenţi Promovaţi  Eliminaţi Respinşi 

Maistru electrician, 
centrale, statii și retele 
electrice 

23 19 19 0 0 100% 
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Anexa 3 - a Lista distincţiilor obţinute de elevi la concursuri şcolare obţinute  
AN ȘCOLAR 2020-2021 
 

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume elevi Clasa Denumire Concurs / 

Olimpiadă 

Faza (locală, 
județeană, națională, 

internațională) 
Premiul Nume profesor 

coordonator 

1 Dolca Andrada X A TAE Concurs creație plastică 
Nonviolenta în școli 

județean II Franculescu Larisa 

2 Dolca Andrada X A TAE 

Concurs de eseuri Proiect POCU 2014-
2020-Seva-Stop! 
Eliminam violent și 
agresivitate 

II Franculescu Larisa 

3 Lazăr Eduard IX A 
prof 

Concursul interdisciplinar 
"Natură și literatură", secțiunea 
lucrări științifice 

national 
III Saizescu Cristina 

4 Ardelean Darius X TAE 
Concursul interdisciplinar 
"Natură și literatură", secțiunea 
lucrări științifice 

national 
special Saizescu Cristina 

5 PUICAN 
DARIA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Creație plastică 
clasică 

Internațional - online 

I - 

6 LASCU 
DENISA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Poezie 

Internațional - online 
I - 

7 LASCU 
DENISA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Rebus 

Internațional - online 
II - 
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Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume elevi Clasa Denumire Concurs / 

Olimpiadă 

Faza (locală, 
județeană, națională, 

internațională) 
Premiul Nume profesor 

coordonator 

8 USTUROI 
ADRIANA X A TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Creație tehnico-
informatica 

Internațional - online 

III - 

9 PAȘCALĂU 
ANDREEA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Felicitări 

Internațional - online 
Mențiune - 

10 ȘTEF 
MEDANA 

XII A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Decorațiune 

Internațional - online 
I - 

11 PENCU ARES XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Creație plastică 
clasică 

Internațional - online 

I - 

12 POPESCU 
DENISA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Fotografie 

Internațional - online 
II - 

13 GANEA 
NICOLETA 

XI A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Creație literară 

Internațional - online 
III - 

14 SUCIU 
ANDREI 

XII A 
TAE 

Magia Sărbătorilor de iarnă în 
spațiul multicultural românesc 
– secțiunea Rebus 

Internațional - online 
Mențiune - 
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Anexa 3 -b Lista distincţiilor obţinute de elevi la concursuri şcolare obţinute  
AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Nr. 
crt. Nume și prenume elevi Clasa Denumire Concurs / Olimpiadă Premiul Nume profesor 

coordonator 

1 DULGHERIU GABRIEL X TAE REVOLUȚIA DE LA TIMIȘOARA 1989 - OAMENI, 
FAPTE, LOCURI I IONILA FLAVIA 

2 BALAN ANDREI IX C prof REVOLUȚIA DE LA TIMIȘOARA 1989 - OAMENI, 
FAPTE, LOCURI II FILIP LUMINITA 

3 BUCUR FABIANA X TAE REVOLUȚIA DE LA TIMIȘOARA 1989 - OAMENI, 
FAPTE, LOCURI II IONILA FLAVIA 

4 DITA ANA MARIA XI TAE REVOLUȚIA DE LA TIMIȘOARA 1989 - OAMENI, 
FAPTE, LOCURI II MARTINESCU ANDREEA 

5 MOLDOVAN BOGDAN IX B prof REVOLUȚIA DE LA TIMIȘOARA 1989 - OAMENI, 
FAPTE, LOCURI II IONILA FLAVIA 

6 DOLCA ANDRADA XI TAE LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ - PREVENIREA 
VIOLENȚEI ȘCOLARE II CIULEANU LAURENTIU 

7 IANCU SAUL X TAE LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ - PREVENIREA 
VIOLENȚEI ȘCOLARE III IONILA FLAVIA 

8 LUTA ALEXANDRA X TAE LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ - PREVENIREA 
VIOLENȚEI ȘCOLARE Mențiune IONILA FLAVIA 

9 MOROIU ADELINA X TAE LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ - PREVENIREA 
VIOLENȚEI ȘCOLARE Mențiune FILIP LUMINITA 
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Nr. 
crt. Nume și prenume elevi Clasa Denumire Concurs / Olimpiadă Premiul Nume profesor 

coordonator 

10 LUTA ALEXANDRA X TAE LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG I IONILA FLAVIA 

11 MIHAESCU PAUL IX C prof LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG I FILIP LUMINITA 

12 BICA MADALINA X B prof LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG II COSTE CRISTIAN 

13 DUTCA VALENTINA XI A 
TAE 

LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG II CIULEANU LAURENTIU 

14 RUS MARIA MONICA XI C prof LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG III DUCU DIANA 

15 PETRARIU ANDREI IX B prof LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚA - EDUCAȚIE 
ANTIDROG Mențiune MARTINESCU ANDREEA 

16 DOLCA ANDRADA/ 
BITU EMANUELA XI TAE 

ARGUMENT Cel mai bun 
memoriu 

scris 
MARTINESCU ANDREEA 

17 

DOLCA ANDRADA / 
BITU EMANUELA / 
CERVICESCU RAUL / 
FIAT ANDREEA 

XI TAE LIDER EUROPEAN Diploma de 
participare MARTINESCU ANDREEA 

18 DOLCA ANDRADA XI TAE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ – TEHNOLOGII- TAE I FAUR CORINA 
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Anexa 4- Personal angajat al şcolii 
 

Distribuție personal didactic pe grupe de vechime 
  

TRANȘE DE 
VECHIME 

NUMAR CADRE DIDACTICE 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

SUB 1 ANI 0 1 0 0 0 

1-5 ANI 3 3 2 2 3 

5-10 ANI 3 3 2 1 2 

10-15 ANI 3 2 2 2 2 

15-20 ANI 7 7 7 7 3 

20-25 ANI 8 8 9 8 15 

PESTE 25 ANI 21 21 20 20 11 

TOTAL 45 45 42 40 36 

 
DISTRIBUȚIE PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR / NEDIDACTIC PE POSTURI 

  

AN ȘCOLAR 
NUMĂR POSTURI 

DIDACTIC AUXILIAR NEDIDACTIC 

2018-2019 8,50 16 

2019-2020 8,50 15,50 

2020-2021 8,50 15,50 

2021-2022 8,50 15,50 
 

DISTRIBUȚIA PE SEXE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 
 

An şcolar TOTAL FEMININ 
2018-2019 10 6 
2019-2020 10 6 
2020-2021 43 27 
2021-2022 36 25 

 
DISTRIBUȚIA PE SEXE A PERSONALULUI NEDIDACTIC 

  
An şcolar TOTAL FEMININ 
2018-2019 16 12 
2019-2020 16 12 
2020-2021 16 12 
2021-2022 16 11 
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DISTRIBUȚIE PERSONAL DIDACTIC PE GRUPE DE VÂRSTA ŞI SEXE 
  

An şcolar 

TO
TA

L 

FE
M

 

SU
B

 2
5 

A
N

I-
 

FE
M

 

25
-2

9 
A

N
I 

FE
M

 

30
-3

4 
A

N
I 

FE
M

 

35
-3

9 
A

N
I 

FE
M

 

40
-4

4 
A

N
I 

FE
M

 

45
-4

9 
A

N
I 

FE
M

 

50
-5

4 
A

N
I 

FE
M

 

55
-5

9 
A

N
I 

FE
M

 

60
-6

4 
A

N
I 

FE
M

 

65
 A

N
I Ş

I P
ES

TE
 

FE
M

 

2018-2019 48 37 1 1 0 0 5 5 8 7 8 8 11 4 3 3 9 8 2 0 1 0 

2019-2020 55 42 0 0 3 3 2 2 8 8 12 9 9 5 3 2 9 8 8 6 1 0 

2020-2021 45 33 0 0 0 0 1 1 10 9 10 8 11 10 4 3 6 1 2 1 1 0 

2021-2022 45 33 0 0 0 0 1 1 10 9 10 8 11 10 4 3 6 1 2 1 1 0 

2022-2023 36 25 2 2 0 0 5 4 4 0 13 12 7 4 0 0 5 3 0 0 0 0 
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Anexa nr. 5 -Tabel nominal cu profesorii Liceului Tehnologic Energetic’’Regele Ferdinand I’’ Timişoara An școlar 2022-2023 
 

Nr. 
crt Numele și prenumele Catedra Gradul didactic 

Vechime în 
Statut 

Învăţ. Muncă 

1 ALBUȚIU STELA 
ELECTROTEHNICĂ, 
ELECTROMECANICĂ / 
ELECTROTEHNICĂ 

GRAD DID I 33 34 TITULAR 

2 ANDREI MANUELA-ALINA 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ 
ȘI SERVICII / ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POȘTÎ 

GRAD DID II 19 19 

Titular al unității de 
învățământ aflat în 

concediu de ingrijire 
copil 

3 BORUGA MIRELA-ADELA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ GRAD DID I 24 24 TITULAR 

4 BOTOȘ REMUS-EMILIAN RELIGIE ORTODOXĂ DEBUTANT 2 9 Încadrat pe durata de 
viabilitate a postului 

5 BUXAI MONICA-IOANA 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT 
ȘI SERVICII / ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POȘTĂ 

DEBUTANT 3 9 SUPLINITOR 

6 CEPEHA MIHAI-DANUT INFORMATICĂ - TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR GRAD DID I 29 29 TITULAR 

7 CIULEANU LAURENȚIU 
VIOREL SOCIO-UMANE GRAD DID II 24 24 TITULAR 

8 COSTE CRISTIAN 
ENERGETICĂ / ELECTROENERGETICĂ, 
TERMOENERGETICĂ, 
HIDROENERGETICĂ 

GRAD DID I 28 34 TITULAR 
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Nr. 
crt Numele și prenumele Catedra Gradul didactic 

Vechime în 
Statut 

Învăţ. Muncă 

9 DAMINESCU TITARELA-
SORINA 

ENERGETICĂ / ELECTROENERGETICĂ, 
TERMOENERGETICĂ, 
HIDROENERGETICĂ 

GRAD DID I 37 38 TITULAR 

10 DARĂU IONEL MECANICĂ / MECANICĂ GRAD DID II 25 25 TITULAR 

11 DUCU DIANA PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ 
(MECANICA) GRAD DID I 28 35 TITULAR 

12 DUTU MARIA-DENISA LIMBA ENGLEZĂ DEFINITIV 3 3 SUPLINITOR 

13 FAUR OLIVIA-CORINA 
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ 
ȘI SERVICII / ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POȘTA 

GRAD DID I 22 26 TITULAR 

14 FILIP LUMINIȚA 
ELECTROTEHNICĂ, 
ELECTROMECANICĂ / 
ELECTROTEHNICĂ 

GRAD DID I 24 30 TITULAR 

15 GĂLĂȚAN DANIELA MECANICĂ / MECANICĂ GRAD DID I 35 36 TITULAR 

16 HEBEDEAN DOINA-MARIA LIMBA FRANCEZĂ GRAD DID I 14 14 Plata cu ora pentru titular 
în alta unitate 

17 ILIAȘ IOAN HORIA MECANICĂ / MECANICĂ GRAD DID I 27 29 TITULAR 

18 IONILĂ FLAVIA-ANA EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT GRAD DID I 24 24 TITULAR 

19 LASCU CERASELA - 
CĂTĂLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA GRAD DID I 17 17 TITULAR 
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Nr. 
crt Numele și prenumele Catedra Gradul didactic 

Vechime în 
Statut 

Învăţ. Muncă 

20 LAPADAT MARIUS MATEMATICĂ GRAD DID I 15 16 TITULAR 

21 LĂZĂU SOFILICA BIOLOGIE GRAD DID II 16 17 TITULAR 

22 MARTIN ROXANA-
VOICHIȚA LIMBA FRANCEZĂ DEFINITIV 2 2 SUPLINITOR 

23 MARTINESCU ANDREEA - 
LAURA ISTORIE DEFINITIV 6 6 Încadrat pe durata de 

viabilitate a postului 

24 PĂDUREAN ELVIRA MECANICĂ / MECANICĂ GRAD DID I 39 39 
Personal didactic 

pensionat, încadrat în 
regim de plata cu ora 

25 PEIA CRISTIAN - DUMITRU 
- NICOLAE GEOGRAFIE GRAD DID I 26 26 TITULAR 

26 PEPA ANA-SANELA CHIMIE DEBUTANT 10 10 SUPLINITOR 

27 SABĂU GABRIEL-FLORIN 

PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ 
(ELECTROTEHNICĂ, 
ELECTROMECANICĂ / 
ELECTROTEHNICĂ 

DEBUTANT 5 31 SUPLINITOR 

28 SAIZESCU CRISTINA-
ALEXANDRA MATEMATICĂ GRAD DID I 22 22 TITULAR 

29 ȘALVARI ELENA 
PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ 
(ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ / 
ELECTROTEHNICĂ 

GRAD DID I 31 43 
Personal didactic 

pensionat, încadrat în 
regim de plata cu ora 
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Nr. 
crt Numele și prenumele Catedra Gradul didactic 

Vechime în 
Statut 

Învăţ. Muncă 

30 SAVU EMILIA NICOLINA PREGĂTIRE - INSTRUIRE PRACTICĂ 
(MECANICĂ) GRAD DID I 41 42 TITULAR 

31 SAVU DIANA-MARIETA 
ELECTROTEHNICĂ, 
ELECTROMECANICĂ / 
ELECTROTEHNICĂ 

DEFINITIV 21 21 TITULAR 

32 SIMONEA COSMINA-
VIOLETA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA DEFINITIV 6 8 SUPLINITOR 

33 ȘTEFANESCU ADRIANA-
MARIA LIMBA ENGLEZĂ GRAD DID I 19 19 TITULAR 

34 TUCU STEFAN-MĂDĂLIN GEOGRAFIE DEFINITIV 5 5 SUPLINITOR 

35 VÎNTURIȘ LUMINIȚA FIZICĂ GRAD DID I 33 33 TITULAR 

36 VOLOSCIUC OCTAVIAN-
FLORIN 

ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT 
ȘI SERVICII / ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV, POSTA 

GRAD DID I 17 18 SUPLINITOR 
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Situaţia pe grade didactice :  
  

Nr. profesori 
debutanţi 

Nr. profesori  cu 
definitivat 

Nr. profesori  cu 
gradul II 

Nr. profesori  cu 
gradul I 

3 3 4 26 

 

 
 
Situaţia profesori metodişti :  
  

Nr. profesori 
metodişti 

Nr. profesori metodişti de 
culturǎ generalǎ 

Nr. profesori metodişti 
de specialitate 

2 1 1 
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Anexa 6 - Curriculum în decizie locală (CDL) 
LISTA DISCIPLINELOR din CDL propuse pentru anul şcolar 2022 - 2023 

Nr. 
crt. Nivel Clasa 

Profil/Domeniul de 
pregătire 

profesională 
Calificarea profesională Titlul opționalului 

Nr. 
ore/ 
săpt 

Nr. de 
săptămâni în 

care se va 
desfășura 

1 9 A lic Tehnic / Electric Tehnician în instalații electrice Proces tehnologic de  realizare a unei 
instalații de joasă tensiune 30 3 

2 9 B lic Servicii / Economic Tehnician în activități economice  Calcul economic și completarea documentelor 
pentru principalele tranzacții economice 30 3 

3 9 A prof Tehnic/ 
Electromecanică 

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 

Procese tehnologice specific  domeniului 
electromecanic 30 5 

4 9 B prof Tehnic/ Electric Electrician aparate și echipamente 
electrice și energetice 

Aplicații practice de bază ale 
componentelor electrice și electronice 30 5 

5 10 A lic Servicii / Economic Tehnician în activități economice  Tehnica operațiunilor comerciale 30 3 

6 10 A prof Tehnic/ 
Electromecanică 

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale Utilizarea instalațiilor electromecanice 30 9 

7 10 B prof Tehnic/ Electric Electrician aparate și echipamente 
electrice și energetice 

Utilizarea senzorilor şi a circuitelor integrate 
logice în acționarea utilajelor industriale 30 9 

8 10 C prof Tehnic/ Mecanică Operator la mașini cu comanda 
numerica 

Fabricarea reperelor pe mașini unelte  
conventionale 30 9 

9 11 A lic Servicii / Economic Tehnician în activități economice  Corespondență de afaceri 2 30 

10 11 A prof Tehnic/ 
Electromecanic 

Electromecanic utilaje și  instalații 
industriale 

Principii privind comanda automată 
secvențială a echipamentelor electromecanice 30 10 

11 11 B prof Tehnic/ Electric Electrician aparate și echipamente 
electrice și energetice Sisteme de acționare electropneumatică 30 10 

12 11 C, D 
prof Tehnic/ Mecanică Operator la mașini cu  comanda 

numerica 
Prelucrarea reperelor pe mașini cu comandă 
numerică 30 10 

13 12 A lic Servicii / Economic Tehnician în activități economice  Strategii de comunicare 2 27 

14 12 A, B, 
C seral Tehnic/ Electric Tehnician energetician /Tehnician 

în instalații electrice Tehnologii digitale utilizate în automatizări 4 30 

15 13 A, B, 
C seral Tehnic/Electric Tehnician energetician /Tehnician 

în instalații electrice Metode de rezolvare a circuitelor electrice 4 27 
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Anexa 7 – AGENȚI ECONOMICI PARTENERI an școlar 2022-2023 
 
 

Nr 
crt. Agent economic 

Electrician aparate 
și echipamente 

electrice și 
energetice 

Electromecanic 
utilaje și instalatiii 

ndustriale 

Operator la 
mașini cu 
comandă 
numerică 

Mecanic 
echipamente 
hidraulice și 
pneumatice 

IX X XI IX X XI IX X XI IX X XI 
1 SC Smithfield Prod. SRL  4 2 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 
2 SC Draxlmaier DPR Procese de productie Romania SRL 7 0 0 0 9 5 0 6 6 6 0 0 
3 Continental Automotive Romania SRL  7 6 7 2 4 3 0 2 4 0 0 0 
4 Continental Automotive Products Romania SRL 11 2 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 
5 Kimball Electronics Romania SRL 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 
6 TRW 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
7 SC Azur SA 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
8 Sage Automotive InteriorsRomania 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 Bergerat Monnoyeur SRL 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
10 Autoschun 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Hamilton Central Europe SRL 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 
12 Datcomp SRL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 SEBALIGHT ELECTRIC SRL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Colterm SA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 32 16 17 21 26 14 0 10 17 15 0 0 
 
 



 

69 
 

Anexa 8 - PLANUL OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 
OBIECTIV 1: CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL 

ȚINTE 
1.1. Asigurarea unui management instituţional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă. 
Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea lor spre proces și rezultat, nu spre conformitate birocratică. 
1.2. Implicarea cadrelor didactice în proiecte naționale și internaționale pentru realizarea materialelor didactice și modelelor de bună practică 
1.3. Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVULUI REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESURSE 

materiale/umane RESPONSABILI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Modernizarea demersului didactic privind 
utilizarea de cadrele didactice a unor 
instrumente compatibile nivelului European. 

Creșterea cu 20% a activitatilor 
care vizeaza formarea 
competentelor tehnico practice 
în randul elevilo.r 

Mai 2022 Resurse materiale 
proprii 

Comisia de 
perfecționare 

Câte o activitate metodică 
la fiecare arie curriculară 

Implementarea de proiecte educaţionale 
pentru diversificarea ofertei de activități 
pedagogice, de sprijin și extracurriculare 

− Creșterea cu 10% a 
numarului de proiecte 
educationale care vin in 
spriinul elevilor 

− prelungirea contractului de 
grant privind proiectul ROSE 

august 2022 
 
 
octombrie 
2022 

echipa de proiecte 
 
consumabile 

comisia de proiecte,  
 
 
director adjunct 

centralizator proiecte 
 
 
prelungirea grantului 

Colaborarea cu autoritățile și instituțiile 
specializate pentru sprijin acordat elevilor în 
vederea prevenirii fenomenului de violenta, 
bullying și consum de droguri 

Asistenta specializata, 
consiliere și sprijin. Reducerea 
consumului de droguri  și a 
fenomenelor de violenta 

In 2 module 
ale anului 
școlar 

Diriginții claselor Consilierul școlar, 
directorul adjunct 

4 activități (2 cu IPJ Timis 
și 2 cu Centrul Antidrog) 

Realizarea de activități demonstrative la 
nivelul ariilor curriculare cu scopul 
prezentării de metode moderne de predare-
învățare-evaluare 

Câte o lecție demonstrativă 
pentru fiecare arie curriculară 

Câte o arie 
/modul an 
școlar 

 Sefii de arie curriculară Cu 50% lecții mai 
interesante, apreciate de 
elevi  
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Realizarea unei baze de date la nivelul 
ariilor curriculare care să cuprindă 
documentele curriculare oficiale, oferta de 
manuale auxiliarele curriculare softuri, și 
planificarea calendaristică. 

Baza de date pentru uzul 
membrilor ariei curriculare 

permanent logistica Informatician, 
responsabili de arie 
curriculară 

Toți profesorii componenți 
ai ariilor curriculare sunt 
informați  

Elaborarea și aplicarea la clase a unui set de 
chestionare care să permită stabilirea 
stilurilor de învățare și identificarea elevilor 
cu probleme de învățare 

Nr de chestionare aplicate. 
Tabele pe clase cu stilurile de 
învățare 

permanent Set de chestionare Consilierul școlar, 
diriginții 

Consilierea unui numar de 
20 de elevi cu problem de 
adaptare și învățare 

OBIECTIVUL 2:DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE - STIMULAREA COOPERARII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

ȚINTE 
2.1. Participarea, aplicarea și implementarea proiectelor europene. 
2.2. Corelarea competențelor tehnico-practice a cadrelor didactice tehnice cu competențele reale de pe piața muncii din Uniunea Europeană. 
2.3. Stabilirea de parteneriate cu școli de același profil și agenți economici din spațiul European. 
2.4. Implementarea de proiecte educaționale naționale/internaționale pentru dezvoltarea culturală și anteprenorială a elevilor și profesorilor. 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVULUI REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESURSE 

materiale/umane RESPONSABILI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Implementarea proiectului Erasmus K210-
In pas cu tehnologia 

Lecții  practice de laborator 
interactive  Mai 2023 Fonduri Erasmus 

+ 
Aria curriculară 
tehnologii 

6 profesori formați în 
Germania  

Aplicarea pentru Acreditarea Erasmus + Completarea formularului de 
aplicatie pentru K120 VET Oct 2022 

Proprii, comisia de 
proiecte 

Coordonator comisie 
proiecte și programe 
europene 

Proiect depus la termen 

OBIECTIVUL 3:Realizarea cadrului adecvat educației pentru o dezvoltare durabilă 

ȚINTE 
3.1. Creșterea nivelului de cooperare cu agenții economici locali pentru îmbunătățirea formării profesionale a tinerilor. 
3.2. Creșterea nivelului de pregătire și calificare profesională a absolvenților și a încadrării acestora pe piața muncii, imediat după absolvire. 
3.3. Asigurarea formării de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special pus pe asigurarea transferabilității acestora. 
-derularea programelor și proiectelor de prevenire a violenței, bullyingului și promovare a toleranței în mediul școlar. 
3.4. Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare. 
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ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVULUI REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESURSE 

materiale/umane RESPONSABILI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Dotarea laboratorului de electropneumatică 
din atelierul școlii. 

Existenta standurilor 
electropneumatice și a 
materialelor necesare executării 
lucrărilor de laborator. 

Nov 2022 

Sponsorizări 
agenții economici 

Director, CA 4 standuri de lucru pentru 
actionari electropneumatice 

Organizarea unui concurs pe meserii pentru 
elevii de la învățământul professional.  

Stimularea elevilor pentru 
competiție și practicarea 
meseriei. 

Mai 2023 
Sponsorizări 
agenți economici 

Aria curriculară 
tehnologii 

Diplome, premii acordate 
de agentii economici 

Monitorizarea inserției pe piața muncii sau 
într-o formă de învățământ superioară 
calificării a absolvenților  

Procent de inserție pe piața 
muncii crescut cu 10 %. 
30 % din elevii din 
învățământul profesional dual 
își continuă studiile  

Iulie 2023 

Agenți economici, 
diriginții claselor 
terminale 

 Tabele centralizatoare cu 
situatia absolventilor din 
2023 

OBIECTIVUL 4 .Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și colaborative 

ȚINTE 
4.1. Implicarea a cât mai mulți parteneri economici din oraș în formarea profesională a tinerilor. 
4.2. Facilitarea participării la formarea inițială în învățământul profesional dual a elevilor din medii dezavantajate. 
4.3. Mărirea gradului de satisfacție al elevilor în ceea ce privește viața cotidiană și a școlii. 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVULUI REZULTATE AȘTEPTATE TERMEN RESURSE 

materiale/umane RESPONSABILI INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

Corelarea ofertei educaționale cu nevoile de 
calificare ale partenerilor 

Realizarea proiectului planului 
de școlarizare în funcție de 
solicitările agenților economici. 

Febr 2023 
Solicitări ale 
agenților 
economici 

Comisia de curriculum  Oferta educațională 

Diversificarea și adecvarea CDL-urilor la 
cerințele specifice ale angajatorilor și 
comunității locale pentru fiecare calificare 

Realizarea corectă și coerentă a 
CDL-urilor în parteneriat cu 
agenții economici.  

Mai 2023 
Tutori de practică 
și profesori de 
discipline tehnice 

Comisia curriculum și 
aria curriculară 
tehnologii 

10 CDL-uri adaptate noilor 
cerințe  
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Formarea profesorilor de discipline tehnice 
în companiile partenere 

Familiarizarea profesorilor cu 
noile tehnologii utilizate în 
firme, competențe de 
specialitate aprofundate 

Dec 2022 

sponsorizări Responsabil arie 
curriculară tehnologii 

5 profesori instruiți  cu 
noile tehnologii 

Elaborarea împreună cu agenții economici 
parteneri a unui plan de promovare a ofertei 
de școlarizare 

Interes vizibil al elevilor de 
clasa a VIII-a pentru 
învățământul profesional și 
tehnic din școala noastră 

Martie 2023 

sponsorizări Comisia de promovare 
a imaginii școlii 

Plan de școlarizare realizat 

Colaborare cu firme specializate în 
susținerea cursurilor de dezvoltare personală 
a elevilor 

Elevi mai încrezători în forțele 
și cunoștințele proprii Aprilie 2023 

Sponsorizări 
agenți economici 

Echipa managerială Cel puțin o clasă de elevi 
beneficiază de cursuri de 
dezvoltare personala 

Popularizarea activităților extrașcolare, a 
rezultatelor la concursuri și proiecte în 
comunitatea locală 

Vizibilitatea școlii în 
comunitate permanent 

Media 
Pagina web a 
școlii 

Echipa managerială Pagina școlii up-datata  

Identificarea problemelor care determină 
abandonul în învățământul profesional și 
tehnic pentru școala noastră 

Scăderea nr de elevi care 
abandonează școala din diverse 
motive 

  Comisia de acordare a 
burselor 
Echipa managerială 

Reducerea ratei de abandon 
școlar sub 5% 

 
 
 

Director, 
prof.Luminita FILIP 
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