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Raport anual  asupra calității educației  
Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”  Timișoara 

 

AN  ŞCOLAR    2021-2022 
 

Prezentul raport a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii și arii curriculare, 

precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 

01.09.2021-30.08.2022 . 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial 2021-2022. 

 

Capitolul I        
MISIUNE ,VIZIUNE, VALORI 

 
 Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” este un liceu tehnologic, cu profil Servicii, care 

polarizează atenţia elevilor din Timișoara, dar şi din zonele limitrofe, care fie că fac zilnic naveta,  fie 

locuiesc la căminul/internat al şcolii (fete). În cadrul Colegiului Economic„Francesco Saverio Nitti” se 

pot dobândi competenţe profesionale în profilul SERVICII, domeniile ECONOMIC, TURISM şi 
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ALIMENTAȚIE, iar începând cu anul școlar 2019-2020 oferta educaționala s-a lărgit cu 2 clase de 

învățământ profesional. 

       Resursele financiare şi umane sunt asigurate de către stat prin Ministerul Educatiei ,  I.S.J. Timiș 

şi Primăria Municipiului Timişoara. 

      Colegiul Economic  „Francesco Saverio Nitti”  Timișoara este considerat a fi unul dintre liceele 

de elită ale Timişoarei, iar in perioada 2012-2015 este desemnată Şcoala Europeană, titulatură 

recunoscută și pentru perioada 2016-2019 și  2019-2022  ca urmare a  diversitații de activități derulate și a 

proiectelor europene implementate.  

 

MISIUNE 

 

             Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara- o școală cu porți deschise pentru 

toți elevii, o școală ce oferă un proces educațional și de formare profesională  adaptativ si evolutiv, prin 

calitatea și oportunitatea programelor de instruire, prin corelarea pregătirii teoretice cu aspectele practice, 

prin derularea activităților educative în spirit antreprenorial, prin accesul la stagii și schimburi de bune 

practici, în parteneriat cu agenții economici, în vederea integrării pe piața muncii sau a urmării unui 

parcurs universitar după absolvire; o școală ce  promovează idealuri si valori ca respectul reciproc, 

înțelegerea, toleranța, bunătatea, onestitatea, responsabilitatea, autodisciplina si spiritul civic. 

 

VIZIUNE 

 

 Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara își dorește să devină o  instituție 

performantă de învațământ din județul Timiș prin oferirea unei experiențe educaționale la standarde 

europene pentru toți beneficiarii săi, focalizată pe dezvoltarea personală complexă a elevilor, pe 

valorificarea maximă a potențialului lor creativ, pe dezvoltarea unei gândiri flexibile și a spiritului 

antreprenorial, să răspundă nevoilor de formare profesionala a elevilor, precum și nevoilor  de dezvoltare 

sociala și economică a comunitații, mediului de afaceri care solicită absolvenți bine pregatiți, ce dețin 

cunoștințe temeinice, aptitudini si comportamente ajustate permanent la schimbările de pe piața muncii. 
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VALORI 

 

“O școală cu prestigiu și tradiție- o poartă spre performanță si educație 

europeană”.       

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI CHEIE COOPERARE ŞI 
RESPECT RECIPROC 

 
SPIRIT CIVIC 

RESPONSABILITATE 
SI AUTODISCIPLINĂ 

CALITATE ŞI 
EFICIENŢĂ 

TOLERANȚĂ, 
BUNĂTATE , 
ONESTITATE 
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Analiza SWOT  

 
     Analiza SWOT a activității a fost realizată utilizând ca surse de informare : rezultatele la examene – 

concursuri şcolare, bacalaureat, rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul de activitate al 

unităţii şcolare, situaţia elevilor după absolvire, scheme orare ale liceului,orarul activităţilor 

extracurriculare,proiectele disciplinelor din C.D.L., discuţii cu elevii, părinţii, cadrele didactice, partenerii 

de instruire practică și parteneri educaționali, comunitatea, Planul de acțiune al școlii și R.A.E.I. 2021-

2022. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 domeniile de pregătire și calificările oferite de 

școală răspund nevoilor existente pe piaţa muncii; 

 rata de promovabilitate ridicată la examenul de 

bacalaureat (aprox 90% in ultimii 3 ani) 

 80% dintre absolvenţii clasei a XII-a îşi continuă 

studiile în mediul universitar; 

 Scoala coordonatoare Retea parteneriala 9–

TURISM; 

 Distincții obținute: Titlu de excelență, Școală 

Europeană 2012, 2016, 2019, Pionierat în Proiecte 

–MEN si CNDIPT,  

 certificarea competentelor profesionale pentru  

specializari cerute pe piata muncii; 

 posibilitatea de cazare în internatul şcolii şi de acces 

la cantina şcolii; 

 existenţa unui personal calificat in procent de 100%, 

6 profesori cu titlu de doctor, un expert evaluator 

ARACIP, 19 profesori membri ai Corpului naţional 

de experţi în managementul educaţional, profesori 

metodişti, profesori mentori; 

 Cadre didactice cu experiență în proiecte europene – 

scriere/planificare, implementare, management, 

consultanță;  

 Parteneriate - Colaborarea cu şcoli similare din ţară 

şi străinătate. 

 

 laboratoare şi săli de clasă insuficiente – 

clasa a XI-a are cursuri 3 zile pe săptămână 

în intervalul 11.00-17.00; 

 slaba capacitate de absorbție a fondurilor 

europene la nivelul unității de învățământ; 

 inexistenta sălii de sport; 

 existenţa unor elevi care provin din mediul 

rural şi sunt nevoiţi să facă naveta, fenomen 

ce poate genera rezultate mai slabe la 

învăţătură 

 inexistenta unor  soft-uri educaţionale pentru 

cateva discipline; 

 existenţa unor profesori care nu au acumulat 

cele 90 de credite profesionale transferabile 

în ultimii 5 ani de activitate;  

 insertia profesionala a absolventilor este 

urmarita empiric, fără a exista un sistem bine 

organizat; 

 ponderea redusă a cadrelor didactice care 

folosesc metode interactive 

 uzura morală şi fizică a multor mijloace de 

învăţământ. 

 numărul mic de parteneriate încheiate de 

către școală cu agenți economici de profil 

pentru practica de specialitate 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Oferta variată privind cursurile de formare 

continuă a personalului didactic  

 Programe educaționale existente pentru 

realizarea de schimburi de experienta, proiecte de 

mobilitate pentru formarea cadrelor didactice;  

 Fonduri europene disponibile pentru licee: 

Programull Transfrontalier România-Serbia, 

POCU- Tranziție; PO Educație și Ocupare-

dezvoltarea resurselor umane şi a economiei 

sociale; PO Incluziune și Demnitate Socială 

 Programul ERASMUS+ pentru liceele VET  

disponibil pentru efectuarea stagiilor de practică  

 Existenta unor sponsori, donatori pentru 

finantarea unor activitati educative ale scolii; 

 Agenţi economici dispusi sa incheie 

parteneriate de colaborare cu scoala; interesul 

agenților economici de a-şi recruta şi forma 

personal specializat 

 Implicarea autoritătilor locale în proiecte 

educaționale 

 

 Diminuarea indicelui demografic în 

ultima perioadă de timp, care a dus şi la 

scăderea populaţiei şcolare; 

 Creşterea gradului de sărăcie a populaţiei 

datorită crizei actuale, care implicit 

conduce la creşterea abandonului şcolar; 

 Oferta educaţională atractivă a unităților 

școlare concurente  

 Restrictiile generate de evolutia situatiei 

crizei epidemiologice ( mai putinte 

activitati fata in fata).  

 Insuficienţa fondurilor la nivelul 

administratiei locale pentru asigurarea 

finanţării complementare a 

învăţământului. 

 

 

 

 

 

 

Analiza PEST(EL) 
FACTORI  POLITICI 

 Adaptarea sistemului românesc de învăţământ la standardele europene; 

 Apropierea şcolii de comunitate, prin adoptarea unor politici corespunzătoare în 

administraţie şi finanţare ; 

 Deplasarea interesului de la control la evaluare şi consiliere . 

 



           Colegiul Economic “Franceso Saverio Nitti” 

                                 Timișoara, Str. Corbului nr. 7C Tel./Fax: 0256 490 980 

 

6 

 

FACTORI  ECONOMICI 

 Posibilitatea atragerii unor fonduri nerambursabile ; 

 Apropierea dintre şcoală, mediu economic şi de afaceri ; 

 Orientarea spre o cultură a proiectelor interne şi internaţionale. 

FACTORI  SOCIALI 

 Fluctuaţii demografice ; 

 Modificări pe piaţa muncii şi sistemul de absorbţie profesională ; 

 Schimbări privind aşteptările comunităţii faţa de şcoală ; 

 Cerere crescândă pentru învăţarea adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot 

parcursul vieţii ; 

 Parteneriat social în creştere ; 

 Întărirea rolului societăţii civile . 

FACTORI  TEHNOLOGICI 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul ; 

 Generalizarea unor practici educaţionale inovatoare ; 

 Redimensionarea sistemului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice. 

FACTORI ECOLOGICI  

 Activitatea şcolii nu afectează mediul, neexistând deşeuri sau poluare. 

 Educarea tinerilor în spirit responsabil față de mediul înconjurător, prin discipline de 

studiu/module și activități școlare și extrașcolare tematice : Educație 

antreprenorială, Protecția consumatorului și mediului, Comunicare profesională, ș.a.. 
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FACTORI LEGISLATIVI (JURIDICI) 

 Existența legislației în domeniul educației (LEN, ROFUIP, Calitatea în educație, 

perfecționarea cadrelor didactice, Strategia Europa 2020, etc) 

 Existența unor reglementari referitoare la aspecte  precum sistemul de educatie, 

protejarea intereselor copiilor, etc. 

 

 

Principale priorități privind activitatea. 

 Ținte strategice 

 

 

 Formarea iniţială are ca obiectiv prioritar dobândirea de competenţe care să permită absolvenţilor 

o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au propus în anul școlar 2021-2022  următoarele priorități , 

obiective și ținte strategice la nivelul unităţii noastre de învăţământ: 

 

Prioritatea 1 - Restructurarea învăţământului tehnic, profil Servicii, în concordanţă cu 

dezvoltarea economică şi socială a zonei 

O.1 Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la tendinţele actuale de dezvoltare economică  

Context : 

 populaţia şcolară în scădere;  

 cerințe de personal calificat  existente pe piața muncii serviciilor de turism si 

alimentatie 

 număr relativ mic de elevi din judet cuprinşi în ÎPT la specializările din oferta 

şcolii-comparativ cu tendinţele de orientare către liceele teoretice. 

Ţinte :  

 Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii conform structurii nevoilor de calificare  

identificate; 

 Menținerea în planul de şcolarizare a unor calificări care se regăsesc în totalitate 
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în momentul actual în cererea de forţă de muncă a pieţei regionale; 

 Creşterea numărului de clase din nivelul 4 de calificare pentru domeniile 

prioritare cu o clasă (de la 7 case la 8 clase/ nivel) 

 Diversificarea metodelor  de orientare şi consiliere profesională, astfel încât 

numărul elevilor cuprinşi în nivelul 4 de calificare să crească; 

 Constituirea unei echipe de cadre didactice care să realizeze analize şi prognoze 

legate de realizarea legăturii dintre sistemul educaţional al şcolii şi piaţa muncii 

regionale. 

Indicatori de performanță : 

 Număr de minim 7 clase/nive din domeniul prioritar al şcolii 

 Peste 95% din absolvenţi integraţi socio-profesional 

 Existenţa unui sistem de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe 

piaţa muncii 

Măsuri / 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare  

Şcolarizarea 

calificărilor 

propuse în planul 

de şcolarizare 

Octombrie 

2022 

Consiliul de 

administrație 

 I.S.J. Timis 

 AJOFM 

 Agenţi 

economici 

 CCIAT 

 Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor 

Fonduri 

bugetare, 

extrabugetare 

 

Identificarea 

cadrelor  

didactice  care să 

se implice  în 

,,observarea “ 

pieţei  muncii 

Decembrie 

2021 

Consiliul de 

administrație 

Stabilirea  

sarcinilor  

grupului  

Ianuarie 2022 Consiliul de 

administrație 
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constituit 

 

Implicarea  

partenerilor  în  

alegerea  

calificărilor  şi  

elaborarea 

curriculum-lui 

Ianuarie 2022 Consiliul de 

administrație 

Responsabil aria 

curriculara 

Tehnologii 

Elaborarea  

planului  de  

şcolarizare 

2018/2019 în  

conformitate  cu 

PRAI   şi  PLAI 

Decembrie 

2021 

Consiliul de 

administrație  

Consiliul 

profesoral 

Responsabili arii 

curriculare 

Participarea  la  

Târgul  liceelor 

Mai 2022 Director adjunct 

Consilier educativ 

Implicarea  

părinţilor  în  

programele  şcolii  

privind  reducerea  

abandonului  

şcolar 

Permanent 

 

Consilierul 

educativ, diriginţii 

claselor 

Resurse necesare: 

 Materiale: echipamente IT, imprimante,flip-chart-uri,legislatie,materiale 

consumabile 

 Financiare: 500 lei 

 Umane: cadrele didactice ale școlii, personal administrativ 
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Monitorizare/Evaluare 

 Evaluarea participativă a rezultatelor – realizarea unui raport semestrial al CA cu privire la 

progresul realizat și dezbaterea lui în cadrul CP.  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

Revizuire periodică şi corecţii ale acțiunilor și măsurilor întreprinse în funcție de rezultatele 

obținute. 

 

 

 

Prioritatea 2- Îmbunătăţirea colaborării cu operatorii economici din domeniile de școlarizare 

în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor și cu școli de profil naționale și 

internaționale în vederea asigurării unei formări profesionale europene a elevilor. 

O.2 Extinderea hărții parteneriale și încheierea a minim  25 de convenţii /acorduri de colaborare cu 

agenții economici în toate domeniile de școlarizare în fiecare an. 

Context :  

 Insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire practică; 

 Dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională; 

 Insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de şcolarizare. 

 

Opțiuni stategice/Ținte:    

 Încheierea de acorduri de parteneriat în toate domeniile de școlarizare  

 Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor . 

Indicatori de performanță:  

• Minim 50 convenţii /acorduri de colaborare incheiate 

• 100% din numarul de elevi îşi desfăşoară instruirea practică la agenţii economici 

• Minim  6 CDL-uri revizuite 

• Număr de absolvenţi angajaţi după primul an de la absolvire 

• Cel putin 10 vizite, întâlniri, acțiuni cu agenții economici per semestru. 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare 

Constituirea în cadrul 

şcolii a grupului de 

lucru privind 

parteneriatele care să 

stabilească direcţiile 

de acţiune în funcţie 

de politica economică 

Septembrie 

2021 

Consiliul de administrație  

CEAC 

Grupul de lucru 

AJOFM 

ISJ Timiș 

Agenţi 

economici 

CLDPSFP 

Asociaţii 

profesionale 

Venituri poprii 

Fonduri 

extrabugetare 
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a zonei şi 

municipiului 

Analiza 

disponibilităţii 

agenţilor economici 

de a stabili 

parteneriate , 

demararea de proiecte 

având ca obiectiv 

prioritar consolidarea 

acestor parteneriate 

Septembrie

-octombrie 

2021 

Consiliul de administrație 

Organizarea unor 

întâlniri între 

reprezentanţii şcolii şi 

agenţii economici în 

vederea identificării 

celor mai bune soluţii 

de colaborare 

Septembrie

-octombrie 

2021 

Consiliul de administrație 

Grupul de lucru 

Cadre didactice autoare de 

CDL 

Încheierea de 

parteneriate viabile 

Octombrie 

2021 

Directorii 

 

Consiliul de administrație 

Monitorizarea 

modului de formare a 

abilităţilor cheie şi 

deprinderilor practice 

de către elevi în 

cadrul parteneriatelor 

încheiate 

Periodic, 

de câte ori 

este cazul 

Consiliul de administrație 

Responsabili arii 

curriculare 

Participarea la 

Târgurile de locuri de 

muncă, vizite la 

agenţii economici, 

mese rotunde etc. 

Anual Consiliul de administrație 

Grupul de lucru 

Resurse necesare: 

• Materiale: echipamente IT ,flip-chart-uri,legislatie,materiale consumabile 

• Financiare: 100 lei 

         Umane: cadrele didactice ale școlii, agentii economici parteneri, personal 

administrativ 

Monitorizare/Evaluare 

 Evaluarea participativă a rezultatelor – realizarea unui raport semestrial al CA cu privire la 

progresul realizat și dezbaterea lui în cadrul CP.  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
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 Revizuire periodică şi corecţii ale acțiunilor și măsurilor întreprinse în funcție de rezultatele 

obținute. 

 

 

Prioritatea 3 - Dezvoltarea resurselor umane  în raport cu priorităţile locale şi regionale 

O.3 Creșterea calității procesului instructiv-educativ, cel puțin 80% din cadrele didactice ale școlii 

vor utiliza metode moderne de predare învățare la clasă și organizează activități de învățare non-

formale în școală și în afara ei; reducerea absenteismului și creșterea în următorii 4 ani a numărului 

de elevi care obțin medii de 8,00 și peste 8,00( de la 100 la 130 elevi) la examenul de Bacalaureat. 

Context : În urma analizei realizate se constată necesitatea  îmbunatațirii procesului instructiv 

educativ 

Vom realiza această țintă cu ajutorul resursei umane pe care o deține școala și a bugetului aprobat. 

Opțiuni stategice/Ținte:    

- Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ – participative şi alternative în 

activităţile de predare – învăţare –evaluare însuşite la cursurile de formare continuă. 

- Creșterea nivelului de pregătire a elevilor  prin participarea la ore de pregătire suplimentară 

și activități remediale. 

- Elaborarea unor instrumente de evaluare standardizată ( pentru matematică, limba romană)  

- Motivarea elevilor să obțină rezultate bune la examenul de Bacalaureat, la olimpiade si 

concursuri 

- Creșterera atractivității școlii. 

Indicatori de performanță: - 80% dintre cadrele didactice utilizează metode moderne de predare-

învățare 

- Reducerea numărului de absențe cu 30% față de cele existente 

- 130 de elevi de clasa a XII – a obțin medii peste 8,00 la examenul de 

Bacalaureat 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare 

Familiarizarea 

cadrelor didactice cu 

strategiile moderne, 

motivaționale de 

predare învațare prin 

diseminarea 

exemplelor de bune 

practici în cadrul 

colectivului 

-susținere lecții 

demonstrative(o lecție 

pt fiecare disciplină) 

 

Iunie 2022 

Anual 

Director 

Director adjunct 

Coordonator Arie 

curriculara 

Cadre 

didactice 

 

Venituri proprii 
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Formarea cadrelor 

didactice în cadrul 

unor cursuri 

organizate cu temele: 

_utilizare strategii 

activ participative în 

predare 

 –strategii pentru 

progres școlar 

integrarea TIC în 

predare 

Iunie 2022 

Anual 

 Director adjunct 

 Responsabil comisie 

echivalare credite 

profesionale transferabile 

Ministerul 

Educației 

ISJ Timiș 

Furnizori de 

programe de 

formare 

profesionala 

Agenți 

economici 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Elaborare teste 

standardizate pentru 

disciplinele de 

examen Bacalaureat 

-se vor concepe teste 

standardizate pentru 

matematică, limba 

romană, geografie 

-se vor contoriza 

rezultatele 

 

Semestrial Coordonator grup de 

lucru/catedră 

Cadre 

didactice 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Monitorizare ritmică 

a calității  

demersurilor 

didactice prin asisteță 

la ore 

-asistențe la 

ore( minim o asistență 

anual/ pt fiecare cadru 

didactic) 

-îndrumare profesori 

debutanți 

Semestrial 

Lunar 

Conducerea școlii Cadre 

didactice 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor 

 

Venituri proprii,  

Testarea predictivă a 

elevilor în vederea 

stabilirii realiste a 

nivelului inițial de 

pregătire 

-teste inițiale la 

început de an școlar 

Octombrie 

2021 

Responsabil Comisie 

Curriculum 

Cadre didactice 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Venituri proprii,  
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-prezentare rezultate 

la  întâlnirile cu 

parinții 

Asigurarea ritmicității 

notării și  înregistrării 

progesului școlar 

-activitați de 

monitorizare notare 

ritmică, absențe 

     -întocmire situație 

rezultate elevi/ 

disciplină/clasă 

Semestrial Cadre didactice 

Inginer de 

sistem/informatician 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Venituri proprii 

1. Elaborarea și 

aplicarea 

planurilor 

remediale în 

vederea asigurării 

progresului școlar 

pt fiecare elev 

-întocmire planuri 

remediale 

-planificare 

conținuturi, aplicații 

pt recuperare, fixare, 

aprofundare 

      -proiectarea unui 

program    de 

pregătire remedială a 

elevilor adecvat 

nivelului de pregătire 

identificat la nivel de 

disciplină 

-organizare activitați 

de pregatire 

suplimentară 

-activitați Proiect 

ROSE 

Noiembrie 

2021 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2021 

Saptamanal

/ 

Bilunar 

Cadre didacice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator Proiect 

ROSE 

Cadre didactice 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

2. Realizarea unui 

program de 

pregătire a 

Noiembrie 

2021 

Săptămânal

Cadre didactice 

 

 

Cadre 

didactice 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 
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elevilor pt 

obținerea 

performanței 

pentru participare 

la concursuri si 

olimpiade școlare 

-selectare elevi 

-pregătire loturi 

performață cu echipe 

de profesori din 

școală-

prof.universitari 

-motivarea elevilor 

pentru performanță 

/ 

Bilunar 

 

De câte ori 

se impune 

 

 

 

 

Mai,iunie 

2022 

 

 

Serviciul financiar 

 

 

 

 

Serviciul financiar 

Asociația de parinți 

Sponsori 

Achiziționarea 

echipamentelor  și 

infrastructurii IT în 

fiecare clasă în scopul 

utilizării pentru lecții 

atractive 

August 

2022 

Serviciul financiar ANCDEFP 

Ministerul 

Fondurilor 

europene 

Ministerul 

Educației 

ISJ Timiș 

Consiliul 

Local 

POCU  

(tranziție) 

 

ERASMUS+, 

Proiecte CJT 

Resurse necesare: 

• Materiale: material curricular corespunzător ( planuri de învațământ și programe școlare, 

softuri educaționale) materiale didactice, echipamente IT, birotică și consumabile; 

• Financiare: 2000-10.000 

• Umane: cadre didactice, elevii, parinții, personalul auxiliar, autoritățile locale, agenți 

economici, parteneri 

Monitorizare/Evaluare 

 Rata de promovare. 

 Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la sfarșit de an școlar. 

 Rezultatele obținute de elevi la Examenul de Bacalaureat. 

 Rezultate obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare. 

 Gradul de integrare a absolvenților pe piața muncii. 

 Procentul de absolvenți ce urmeaza un traseu de pregatire universitară. 

 Starea bazei didactico-materiale a școlii. 

 Gradul de implicare în proiecte comunitare. 

 Număr de cadre didactice ce au parcurs activități de formare continuă/ dezvoltare pesonală. 

 Sume atrase din fonduri extrabugetare. 

 Gradul de satisfacție a beneficiarilor față de activitatea școlii 
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Prioritatea 3 - Dezvoltarea resurselor umane  în raport cu priorităţile locale şi regionale 

O.4 Implicarea resursei umane specializate pentru a crește potențialul scolii de accesare a 

fondurilor europene astfel încât numărul de proiecte accesate, aprobate și implementate din fonduri 

cu finanțare europeană sau regională să atingă pragul de cel puțin 1 proiect cu finanțare 

europeană/2 ani,  cel puțin 2 proiecte pe Agenda culturală CJT/ an. 

Context : În urma analizei realizate se constată ca punct tare că o parte dintre cadrele didactice din 

școală au experiență în implementarea  proiectelor cu finanțare europeană, de asemenea, școala în 

general are o slabă capacitate de atragere a fondurilor europene, în ultimii 3 ani, necesitând luarea  

de măsuri cât mai urgent posibil.În lipsa unor proiecte aprobate și implementate, școala nu este 

vizibilă la nivel european, lucru ce are un impact negativ în ceea ce privește menținerea titulaturii 

de Școală Europeană. 

Plecând de la acest punct tare al școlii – am formulat un obiectiv de dezvoltare legat de creșterea 

potențialului școlii de a atrage fonduri europene pentru a profita apoi de multitudinea de 

oportunități de finanțare disponibile: POCU (tranziție), Programul Transfrontalier România-Serbia, 

POEO, POIDS, ERASMUS+,  

Opțiuni stategice/Ținte:    -     Existența la nivelul școlii a unei echipe de cadre didactice (min 7 

cadre didactice) formată în scrierea și implementarea proiectelor; 

- Participarea membrilor echipei la cel puțin un curs de formare în 

vederea scrierii și implementării proiectelor europene/an 

- Implementarea unui proces participativ de planificare strategică 

- Aplicarea a cel puțin 2 chestionare /compartiment/an în vederea 

identificării nevoilor specifice 

- Realizarea unui portofoliu de proiecte – minim 10 proiecte – care să 

operaționalizeze planul strategic.  

- Depunerea a minim 2 cereri de finanțare anual/ 1 cerere de finanțare 

aprobtă/an 

Indicatori de performanță: - 7 cadre didactice formate în scrierea și implementarea proiectelor cu 

finanțare europeană 

- Min 1 curs de formare finanțat pentru fiecare membru al echipei/an 

- 1 proces de planificare strategică participativă – PAS realizat 

participativ; 

- 2 chestionare aplicate/compartiment/an 

- Portofoliu cu 10 fișe de proiecte 

- 1 cerere de finantare aprobată/1 proiect implementat/an 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare 

Construirea unei/unor 

echipe de 

scriere/implementare 

de proiecte din rândul 

cadrelor didactice cu 

expertiză în domeniu; 

cadrelor didactice 

Ianuarie -

februarie 

2022 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității 

Reprezentan

ți CL 

Reprezentan

ți consiliul 

reprezentati

v al 

părinților 

Venituri proprii 
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care doresc 

implicarea în astfel de 

activități 

Reprezentan

ți Consiliul 

Elevilor 

 

Atragerea de fonduri  

bugetare, 

extrabugetare pentru 

dezvoltarea resursei 

umane/a bazei 

materiale 

Ianuarie 

2022-

august 

2022 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Administrator de 

patrimoniu 

Ministerul 

Educației 

ISJ Timiș 

Consiliul 

Local 

Agenți 

economici 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Formarea cadrelor 

didactice (echipa) 

prin participarea la 

cursuri privind 

scrierea și 

implementarea 

proiectelor 

Ianuarie 

2022- 

august 

2022 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Administrator de 

patrimoniu 

Cadrele didactice 

Furnizori de 

programe de 

formare 

profesională 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Realizarea unei 

Strategii de 

dezvoltare (PAS) în 

mod participativ cu 

implicarea 

comunității locale 

2021-2022 Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Administrator de 

patrimoniu 

Cadrele didactice 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor 

Agenți 

economici 

Consiliul 

Local 

Venituri proprii,  

Realizarea unui 

portofoliu de fișe de 

proiect – ca 

modalitate de 

operaționalizare a 

PAS 

 

Ianuarie 

2022- 

august 

2022 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității 

Consiliul Școlar al 

elevilor 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor 

Membri echipei formate 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor 

Agenți 

economici 

Consiliul 

Local 

Venituri proprii,  

Studierea 

programelor de 

finanțare europeană și 

accesarea 

Ianuarie 

2022- 

august 

2022 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Venituri proprii 
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programelor care 

răspund analizei de 

nevoi existente la 

nivelul școlii 

Membri echipei formate Reprezentati

v al 

Părinţilor 

Agenți 

economici 

Consiliul 

Local 

Realizarea de focus –

grupuri, încurajarea 

dezvoltării 

creativității, 

inițiativei, 

incubatoare de idei în 

vederea alegerii celei 

mai oportune linii de 

finanțare și adecvate 

analizei de nevoi 

Martie 

2022, iunie 

2022,  

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității 

Consiliul Școlar al 

elevilor 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor 

Membri echipei formate 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor 

Agenți 

economici 

Consiliul 

Local 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Scrierea și depunerea 

cererilor de finanțare 

Ianuarie 

2022- 

august 

2022, în 

funcție de 

oportunități

le de 

finanțare 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Membri echipei formate 

Consiliul 

Școlar al 

elevilor 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor 

Agenți 

economici 

Consiliul 

Local 

Venituri proprii, 

fonduri bugetare 

și extrabugetare 

Implementarea 

proiectelor aprobate 

Ianuarie 

2022- 

august 

2022 

În funcție 

de data 

aprobării 

proiectului 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Contabil șef/contabil 

Echipa de proiect 

 

ANCDEFP 

Ministerul 

Fondurilor 

europene 

Ministerul 

Educației 

ISJ Timiș 

Consiliul 

Local 

 

POCU  

(tranziție) 

 

ERASMUS+, 

Resurse necesare: 

• Materiale: echipamante IT/infrastructură 

• Financiare: 2000-300.000 

• Umane: cadrele didactice ale școlii, agentii economici parteneri, personal administrativ 
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Monitorizare/Evaluare 

 Evaluarea participativă a rezultatelor – realizarea unui raport semestrial al CA cu privire la 

progresul realizat și dezbaterea lui în cadrul CP.  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 Revizuire periodică şi corecţii ale acțiunilor și măsurilor întreprinse în funcție de rezultatele 

obținute. 

 

Prioritatea 4 - Îmbunătăţirea infrastructurii şcolii cu accent pe domeniile prioritare locale 

 

O.5 Creșterea gradului de modernizare  și dotare a bazei materiale, cel puțin 70% din capacitatea 

totală în următorii  4 ani. 

Context :  

 Numărul spatiilor de învăţământ încă insuficientă cerinţelor derulării procesului 

instructiv –educativ în sistemul TVET; 

 Lipsa dotării firmei de exerciţiu conform standardelor europene 

 Dotarea în continuare a laboratoarelor tehnologice– cabinetelor de specialitate 

 Nu există o bibliotecă virtuală. 

 

Opțiuni stategice/Ținte:     

 Achiziţionarea de echipamente, IT şi birotică și dotarea cabinetelor, laboratoarelor 

 Construirea unei Săli de sport si modernizarea terenului de sport 

 Efectuare de  reparaţii curente a spaţiilor de învăţământ şi spaţiilor auxiliare. 

Indicatori de performanță: 

 Creşterea rezultatelor la calificările profesionale ce-si desfăşoară laboratorul 

tehnologic prin firma de exerciţiu sau în cadrul laboratoarelor de practică 

 Sala cantină renovată și  un grup sanitar igienizat și  modernizat în Internat 

 Finalizarea construirii  Sălii de sport 

 Teren de sport modernizat 

 Număr de echipamente, IT şi birotică achiziţionate  

 Număr de dotări, amenajări efectuate 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare 

Analiza infrastructurii 

clădirilor, a spaţiilor 

de învăţământ şi a 

dotărilor existente 

Septembrie 

2021 

Consiliul de administrație 

Administrator 

Contabil-sef 

Analiza 

infrastructur

ii clădirilor, 

a spaţiilor 

de 

învăţământ 

şi a dotărilor 

Septembrie 

2017 
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existente 

Realizarea 

domersurilor necesare 

și întocmirea 

documentației 

Septembrie 

–octombrie 

2021 

Consiliul de administrație 

Administrator 

Realizarea 

domersurilo

r necesare și 

întocmirea 

documentați

ei 

Septembrie –

octombrie 2017 

Finalizarea lucrărilor 

de igienizare, 

modernizare la 

Internatul și cantina 

şcolii, teren sport 

Decembrie  

2021 

Directori 

Personalul de intretinere 

al şcolii 

Finalizarea 

lucrărilor de 

igienizare, 

modernizare 

la Internatul 

și cantina 

şcolii, teren 

sport 

Decembrie  

2017 

Atragerea  de  

finanţări, granturi 

pentru îmbunătăţirea  

bazei materiale  a 

şcolii 

Permanent Consiliul de administrație  

Responsabil proiecte 

europene 

Cadre didactice 

Atragerea  

de  finanţări, 

granturi 

pentru 

îmbunătăţire

a  bazei 

materiale  a 

şcolii 

Permanent 

Întocmirea  listei  de  

echipamente necesare  

pentru  nivelul  4  de  

calificare și dotare 

laboratoare practică 

 

Februarie -

martie 

2021 

 

Consiliul de administrație  

Cadre didactice 

 

Întocmirea  

listei  de  

echipamente 

necesare  

pentru  

nivelul  4  

de  

calificare și 

dotare 

laboratoare 

practică 

 

Februarie -

martie 2018 

 

Sensibilizarea şi  

motivarea 

colectivului  de  elevi 

şi  cadre  didactice 

pentru  păstrarea  

bazei  materiale  

existente 

Permanent Consiliul de administrație  

Cadre didactice 

Sensibilizar

ea şi  

motivarea 

colectivului  

de  elevi şi  

cadre  

didactice 

pentru  

păstrarea  

Permanent 
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bazei  

materiale  

existente 

Resurse necesare: 

 Materiale: materiale constructie, echipamente IT, echipamente baza practica. mobilier 

 Financiare: 2000- 800000 lei 

 Umane: cadrele didactice ale școlii, personal administrative, firme constructii 

Monitorizare/Evaluare 

 Evaluarea participativă a rezultatelor – realizarea unui raport semestrial al CA cu privire la 

progresul realizat și dezbaterea lui în cadrul CP.  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 Revizuire periodică şi corecţii ale acțiunilor și măsurilor întreprinse în funcție de rezultatele 

obținute. 

 

Prioritatea 5 - Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 

O.6 Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnic integraţi socio – profesional , minim 

80% dintre absolvenți  vor continua studiile sau vor activa în sectoare ale economiei potrivit 

calificării dobandite pe parcursul învațământului liceal. 

Context : 

• neconcordanţă între planurile de şcolarizare şi cererea  pieţei forţei de  muncă ; 

• lipsa unor prognoze pe termen mediu şi lung; 

• lipsa unei baze de date privind inserția profesională a absolvenților. 

Opțiuni stategice/Ținte:    

 • Grup de lucru pentru armonizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. 

• Realizarea unei baze de date cu traseul profesional al absovenților, actualizată anual. 

-  

Indicatori de performanță:  

- o bază de date acualizată privind traseul profesional al absovenților, pe 

domenii. 

- o  hartă a parteneriatelor 

- planul de școlarizare aferent anului școlar 2018-2019 corelat cu 

cerințele piețe muncii. 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități Parteneri Surse de 

finanțare 

Analiza tendinţelor de 

dezvoltare regională 

şi locală urmărind 

rezultatele studiilor 

realizate pe piaţa 

muncii la nivel 

Martie 

2022 

Consiliul de administrație  

Echipa de elaborare PAS 

Consiliul 

Judeţean  

Timiș 

Direcţia 

Judeţeană 

de Statistică 

Fonduri 

bugetare, 

extrabugetare 

Sponsorizări 
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regional şi judeţean Comunitate

a Locală 

AJOFM 

Agenți 

economici 

parteneri 

I.S.J. Timiș 

 

Constituirea unui 

grup de lucru în 

cadrul școlii care să 

elaboreze o bază de 

date cu traseul 

profesional a 

absolvenților 

Aprilie 

2022 

Consiliul de administrație 

Echipa de elaborare PAS 

 

Asigurarea cu resurse 

umane, cadre 

didactice instruite 

capabile să-şi 

adapteze strategiile de 

instruire conform 

cerinţelor pieței 

muncii 

Permanent Director  

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Înfiinţarea unei 

echipe de lucru pentru 

promovarea imaginii 

şcolii 

Septembrie 

2021 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație 

Elaborarea planului 

de școlarizare aferent 

anului școlar 2018-

2019 

 Director 

Director adjunct 

Consiliul de administrație  

CEAC 

Resurse necesare: 

• Materiale: echipamante IT/infrastructură 

• Financiare: 2000-10.000 

• Umane: cadrele didactice ale școlii, agentii economici parteneri, personal administrativ 

Monitorizare/Evaluare 

 Evaluarea participativă a rezultatelor – realizarea unui raport semestrial al CA cu privire la 

progresul realizat și dezbaterea lui în cadrul CP.  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 Includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 Revizuire periodică şi corecţii ale acțiunilor și măsurilor întreprinse în funcție de rezultatele 

obținute. 

 

Prioritatea 6:  Asigurarea calităţii în educaţie 

O.7 Calitatea serviciilor oferite de către școală să satisfacă cerinţele sociale 
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Context :  

 Centrarea în măsură insuficientă a activităţii didactice pe elevi 

 Procent destul de ridicat de mediocritate și lipsa de interes față de unele discipline 

din trunchiul comun 

 Existența elevilor care înregistrează insuccese şcolare 

 Elevii cu nevoi speciale de educaţie nu sunt incluşi în procesul de formare continuă. 

Ţinte :  

 Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnic integraţi socio – 

profesional 

 Creşterea calităţii actului de predare – învăţare – evaluare 

 Includerea elevilor cu nevoi speciale de educaţie în colectivul de elevi 

Indicatori de performanță : 

 Creşterea gradului de absorbţie a absolvenţilor până la 85% 

 95% promovabilitate la examenul de bacalaureat şi 100% promovabilitate la 

examenul de competente profesionale 

Măsuri /Acţiuni 

pentru atingerea 

obiectivului 

Termen de 

finalizare 

Responsabilități  Parteneri Surse de finanțare 

Stabilirea 

strategiilor pe care 

unitatea le va 

urmări privind 

traseele 

profesionale 

oferite, alternanţe 

educative care să 

răspundă nevoilor 

reale; stabilirea 

politicilor 

Septembrie  

2021 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul 

profesoral 

CEAC 

 I.S.J.Timiș 

 Casa Corpului 

Didactic Timiș 

 Consiliul 

consultativ al 

părinţilor 

 Angajatori 

Fonduri bugetare, 

extrabugetare 

Sponsorizări 
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educaţionale 

privind calitatea şi 

redactarea 

raportului de 

autoevaluare  

Planificarea unui 

program de 

învăţare adecvat 

ţinând cont de 

nevoile elevilor, 

stilurile de 

învăţare, profilurile 

de inteligenţă, 

cunoştinţele, 

experienţa şi 

abilităţile 

anterioare  

Permanent  Consiliul de 

administrație 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Cadrele didactice 

Formarea cadrelor 

didactice având în 

vedere aplicarea de 

metode atractive de 

predare învăţare, 

pentru creşterea 

calităţii procesului 

de învăţământ 

Septembrie 

– 

Decembrie 

2021 

Consiliul de 

administrație 

Formatori 
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Derularea 

procesului 

instructiv – 

educativ prin 

activităţi  de 

învăţare centrate pe 

elev; pe baza 

stilurilor de 

învăţare 

individuala şi a 

strategiilor stabilite 

la nivelul fiecărei 

catedre 

Structurarea şi 

planificarea 

activităţilor de 

învăţare pentru a 

promova şi încuraja 

învăţarea 

individuală centrată 

pe elev 

Permanent  Directorii  

Responsabilii de 

arii curriculare 

Cadrele didactice 

Implicarea 

părinţilor şi a 

agenţilor 

economici în 

programele privind 

eliminarea 

abandonului şcolar 

şi a educaţiei 

incluzive 

Permanent  
Consilierul 

educativ 

Diriginţi 

Consilierul scolar 

 

Elaborarea 

curriculei atractive 

şi în concordanţă 

cu cerinţele 

angajatorilor 

prezente şi viitoare, 

Septembrie 

2021 

Consiliul de 

administrație 

Cadrele didactice 

Agenţii economici 
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în colaborare cu 

agenţii economici 

Stabilirea şi 

derularea 

programului de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor capabili de 

performanţă  

Permanent, 

conform 

graficului 

de pregătire 

Consiliul de 

administrație 

Responsabilii 

ariilor curriculare, 

Stabilirea şi 

derularea 

programului de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor care 

înregistrează un 

progres scăzut şi a 

celor cu minusuri 

în pregătire 

Permanent, 

conform 

graficului 

de pregătire 

Director adjunct 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Monitorizarea 

procesului didactic 

derulat în unitatea 

şcolară. 

Implicarea elevilor, 

informarea lor 

privind progresul 

realizat prin 

primirea în mod 

regulat a feed-

back-ului şi 

încurajarea 

acestora să-şi 

asume 

responsabilitatea 

pentru propriu 

Periodic  Consiliul de 

administrație 

Cadrele didactice 

Responsabilii 

ariilor curriculare  

CEAC 
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proces de învăţare 

Monitorizarea şi 

evaluarea modului 

de formare a 

abilităţilor cheie şi 

deprinderilor 

practice la elevii 

unităţii şcolare 

Periodic şi 

de câte ori 

este cazul 

Consiliul de 

administrație 

CEAC 

 

 

 

Capitolul II        
RESURSELE  UMANE SI MATERIALE 

 

Evoluția efectivelor de elevi 

 

Clasa 

Înscrişi 

la începutul anului şcolar 

2021-2022 

Rămaşi 

 
Promovaţi 

IX 

 
168 165 165 

 

X 
210 210 210 

XI 181 182 182 

XII 
 

206 
205 205 

 

Profesionala 

Clasele X si XI 

 

 

21 

37 

21 

33 

21 

33 

TOTAL 823 816 816 
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Resurse umane (cadre didactice) 

 
            

 
Nr. 

persoane 
Total 

posturi/ 

catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I 

Doctor 

în 

ştiinţe 

Necalificat 

Profesori  58 55,65 4 9 2 37 5 1 

 

 

 

Analiza incidentelor de violență în unitatea de învățământ 

 
 S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei și absenteismului 

școlar  şi s-a întocmit programul comun de măsuri pentru anul şcolar 2021/2022 împreună cu poliţia de 

proximitate din localitate. 

 S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu care 

se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri au fost 

invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie Nr.3, Jandarmeria  şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la 

disciplină săvârşite de elevi.  

 În cursul lunii noiembrie s-au prezentat şi dezbătut în Consiliul reprezentativ al părinţilor  aspecte 

ale combaterii violenţei domestice. Au participat şi alţi părinţi ai elevilor şcolii. 

 În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi personalul 

didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa 

părinţilor. 

 Elevii Colegiului Economic Francesco Saverio Nitti nu au fost implicaţi în acte antisociale în 

localitate sau în afara ei.  

 Profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu organele locale 

abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru atragerea în colectiv şi 

socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care deranjează orele de curs, absentează de la 

activităţile şcolare, cei mai mulţi provenind din familii dezorganizate sau cu un nivel cultural precar. 

 În viitor se impune o mai bună implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul educativ, 

organizarea de activităţi sportive şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi comunicare, 

îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al  profesorilor.  

 Suntem INFOCENTRU și derulăm periodic activități de prevenire a faptelor antisociale și a 

comportamentelor deviante. Avem colaborări cu Inspectoratul Județean de Poliție și participări numeroase 

la programe/proiecte  cu tematici precum violența, droguri, tutun, bulying. 

  În ceea ce privește situația statistică a elevilor care au părinții plecați în străinătate,  

1. cu un singur părinte plecat: 19 

2. ambii părinți plecați: 5 
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     FRECVENŢA ELEVILOR LA CURSURI 

 
Clasa Total absenţe Absenţe motivate 

IX 8622 7461 

X 7166 7484 

XI 8832 7236 

XII 11888 9591 

X Profes. 

XI Profes. 

 

1283 

3303 

1085 

1903 

TOTAL 41094 34760 

 

 

 

Baza tehnico materială (infrastructură) 

 
 Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara dispune de patru corpuri de clădire, ce 

fac parte din patrimoniul Primăriei  și sunt administrate de către şcoala noastră. 

 Utilităţi 

 Şcoala este racordată la reţelele oraşului pentru apă caldă, apă rece, termoficare, canal, gaze, reţea 

telefonică şi internet. Instalaţia de încălzire și sanitară pentru întreaga școala a fost reabilitată. 

  

Dotare materială 

 Şcoala are în folosinţă 4 corpuri de clădiri: A (1334 m²), B (1224 m²), C (internat și cantină, 3330 

m²) şi D (bază de practică, 990 m²). În aceste clădiri sunt 22 de săli de clasă, cabinete, laboratoare, cantină 

şi internat de fete (80 locuri, 3 camere de oaspeți). 

 Există ca dotare un număr de 32 de table, 16 table SMART și 16 videoproiectoare în săli de clasă. 

Totodată, sălile de clasă sunt dotate cu camere de supraveghere pentru organizarea examenelor și 

competițiilor școlare. 

 In cadrul şcolii sunt 10 grupuri sanitare, astfel 3 în corpul A, 2 în corpul B, 5 în corpul C, iar 

accesul în şcoală este securizat prin personal angajat al școlii. 
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 Şcoala este supravegheată  permanent intern și extern  cu sisteme video (camere de filmat). 

 Pentru anul școlar 2021—2022  , la clasele IX – XII si profesionala,  manualele au fost gratuite şi 

au fost onorate comenzile pentru toţi elevii. 

În corpul A sunt 9 sălii de clasă dotate cu videoproiectoare, sala profesorală (dotată cu mobilier, 

calculatoare, aer condiționat, table), secretariatul, punct de informare şi multiplicare pentru cadrele 

didactice, cabinet director şi director adjunct, cabinetul Consiliul Școlar al Elevilor cu stația radio, sala CA 

și cabinetul C.E.A.C. și grupuri sanitare. 

În corpul B sunt 8 săli de clasă, grupuri sanitare, supraveghere video, videoproiectoare. 

În corpul C sunt 5 săli de curs, 2 laboratoare pentru TIC, cabinet informatician, 2 laboratoare pentru 

firmele de exerciţiu, cabinet/birouri administrative, cabinet consilier educativ, alte cabinete pentru 

comisiile metodice,  bibliotecă cu sală de lectură, cabinetul medical, cabinet proiecte europene. Tot aici se 

afla cantina școlii (100 locuri) și internatul de fete (80 locuri). 

În corpul D se află baza de practică și 1 sală de curs. 

 

 LABORATOARE 

- laboratorul de gastronomie (corp D) este dotat cu: mobilier specific, utilaje termice și frigorifice, 

utilaje de prelucrare primară a materiilor prime, ustensile de lucru, vase, material specific activităților 

gastronomice; 

- laboratorul de tehnica –servirii (corp D) este dotat cu: mobilier specific, utilaje necesare activității de 

servire, ustensile de lucru, obiecte de inventor și materiale; 

- laboratoare TIC (corp C) dotate cu 16 calculatoare lab INFO PARTER,  respectiv 25 calculatoare lab  

INFO ET 1, mobilier, videoproiector, table SMART, sistem audio-video, multifuncţională; 

- laboratoare firme de exercițiu (corp C) dotate cu 15 laptopuri fiecare si o multifunctionala. 

- laboratorul de biologie (corp A) este dotat cu : mobilier, mulaje, planşe, atlase.  

 

 CABINETE 

- cabinet de informatică (corp C) dotat cu calculatoare, mobilier, laptop, multifuncţionale și ploter; 
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- cabinetul de turism și alimentație (corp C) este dotat cu: mobilier, suport de curs, calculator, 

imprimantă şi material didactic aferent; 

- cabinetul de consiliere psihologică și orientare școlară(corp C) este dotat cu : mobilier, calculator, 

aparatură audio, Tv; 

- cabinetul de discipline economice (corp C) este dotat cu: mobilier, calculator, imprimantă, material 

didactic specific; 

- cabinetul de limbi străine (corp C) este dotat cu: mobilier, calculator, suport cărţi, video, TV; 

- cabinetul de discipline socio-umane(corp C) este dotat cu: mobilier, hărţii, suport de curs; 

- cabinetul medical (corp C) este dotat cu: mobilier, calculator, fiind reamenajat după ultimele norme 

impuse;  

- cabinetul de matematica (corp C) este dotat cu: mobilier, calculator, support de curs, cărţi, planşe. 

 ATELIERE 

- atelierul de întreţinere este dotat cu: compresor, aparat de tuns iarba, scule de diferite tipuri; 

- spălătoria este dotată cu: maşini de spălat, aparate de călcat, cuve inox de spălare, rafturi pentru 

păstrarea rufelor; 

- parcul auto este dotat cu: o dacia papuc și o Dacia Loggi (7 locuri); 

- bucătăria este dotată cu : mobilier specific, cuptor cu plita, roboti de bucătărie, feliator, frigidere, 

combina frigorifica, rafturi, dulapuri, veselă, tacâmuri, ustensile de bucătărie și material consumabile ; 

- sala de mese : are o capacitate de 80 de locuri, mese, scaune, feţe de masă, televizor, aer condiționat; 

- internatul : mobilier nou, lenjerie nouă, saltele, mochetă, parchet nou, pături, geamuri termopan, 

tâmplarie nouă (uși). 

 

 MINISALA DE SPORT ŞI TERENUL DE SPORT 

    În cadrul şcolii se va amenaja o sală destinata orelor de educaţie fizică şi sport, deoarece nu există o 

asemenea sala (lipsă spațiu). S-au făcut anual demersuri pentru aprobarea construirii unei sălii de sport 

întrucât  în şcoală există echipe sportive de elevi care au obţinut rezultate foarte bune în întrecerile şi 

competiţiile sportive locale, judetene, nationale si internationale. 
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 Şcoala are amenajat un teren de sport neacoperit (1300 m²) cu pavimentul din ciment , nemarcat 

momentan, la acesta efectuându-se lucrări de reaamenajare, marcare. Aici se desfaşoară orele de sport. 

Terenul este imprejmuit si este destinat jocurilor sportive: fotbal, baschet, handbal. 

 

 BIROURI /CABINETE ADMINISTRATIVE 

    În cadrul şcolii funcţioneza birourile aferente secretariatului si serviciului financiar-contabil (2), al 

administratorului de patrimoniu, informaticianului, pedagogului/supraveghetor de noapte, precum și 

casieria, birouri mobilate și echipate corespunzator activitaţilor derulate. 

 

 

 

Capitolul III        
REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ SI PURTARE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

Statistică referitoare la rezultatele  examenului de bacalaureat 2021-2022 
 

1. Sesiunea iunie- iulie 2022 

 

 Nr. elevi 

ȋnscrişi 

Nr.elevi 

neprezentaţi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr.elevi 

promovaţi 

Nr. elevi 

respinşi 

 

Promovabili

tate 

raportată la 

numărul de 

ȋnscrişi 

Promovabili

tatea 

raportată la 

numărul de 

prezenţi 

Promoţia 

curentă 

204+1=20

5 

( la 

sesiunea 

specială) 

1 204 191 13 93,17% 93,62% 

Promoţii 

anterioare 

6 0 6 3 3 50 % 50% 

Total 211 1 210 194 16 91,94% 92,38% 
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2. Sesiunea august 2022 

 

 Nr. elevi 

ȋnscrişi 

Nr.elevi 

neprezentaţi 

(din ȋnscrişi 

ȋn sesiunea 

august) 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr.elevi 

promovaţi 

Nr. elevi 

respinşi 

 

Promovabili

tate 

raportată la 

numărul de 

ȋnscrişi 

Promovabili

tatea 

raportată la 

numărul de 

prezenţi 

Promoţia 

curentă 

11 0 12 6 6 50% 50% 

Promoţii 

anterioare 

6 2 3 2 1 40% 66,66% 

Total 17 2 15 8 7 47,05% 53,33% 

 

 

 

3. Rezultatele  examenului de bacalaureat 2022 ȋn urma  celor două sesiuni 

 (şi sesiunea specială ) 

 Nr. elevi 

ȋnscrişi 

Nr.elevi 

neprezentaţi 

la nici una 

dintre 

sesiuni 

Nr. 

elevi 

pre-

zenţi 

Nr.elevi 

promovaţi 

Nr. elevi 

respinşi 

 

Promovabili

tatea 

raportată la 

numărul de  

ȋnscrişi 

Promovabi

litatea 

raportată la 

numărul de 

prezenţi 

Promoţia 

curentă 

205 1 204 197 7 96,09% 96,56% 

Promoţii 

anterioare 

11 2 9 5 4 45,45 % 55,55 % 

Total 216 3 213 202 11 93,51 % 94,83 % 

 

Menţiuni: 
1. Cea mai mare medie a fost obţinută de eleva Beni Denisa Maria -9.63, clasa a XII-a B.  De 

remarcat sunt şi elevii care au obţinut nota maximă 10 la una din cele trei discipline de 

examen.  

La disciplina Matematică au obţinut nota 10 doi elevi: Beni Denisa ( clasa a XII-a A), Bratan 

Iani (clasa a XII-a A), la disciplina Geografie eleva   Iliesei Cristina (clasa a XII-a D),  iar la 

disciplina Limba şi literatura romậnă eleva  Laza Andreea a obţinut nota 10. 

2. Din totalul elevilor promoţiei 2022 ,1 elev nu s-a prezentat ȋn nici una din cele două sesiuni ale 

examenului de bacalaureat,  7 elevi nu au promovat dintre care unul  dintre ei nu au obţinut 

pragul notei 5 la matematică , 1 elev nu a obţinut pragul notei 5 la matematică şi nici la 

geografie, iar ceilalţi 5 elevi  deşi au obţinut la toate cele trei discipline o notă de trecere nu au 

obţinut media generală 6.  
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Astfel , la disciplina Matematică promovabilitatea este de 99,02%, la disciplina Limba şi 

literatura romậnă 100%, iar la disciplina la alegere (Geografie sau Logică, argumentare şi 

comunicare )  de 99,51%. 

3. Din totalul elevilor promoţiei 2021 , 19  elevi au obţinut media ȋntre  9-9.99  şi  76 de elevi 

ȋntre 8-8.99 , adică aproape  jumătate dintre cei promovaţi au medii peste 8 .  

 

 
 

 

Examene de competenta profesională NIVEL 3  

 

Inscrisi total: 33 

 

Pe specializari: 

 ospatar (chelner): 13  

 bucatar: 8 

 comerciant-vanzator: 12  

 

Examene de competenta profesională NIVEL 4  

 

Inscrisi total: 204 

 

Pe specializari: 
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 Tehnician in activitati economice: 117 

 Tehnician in turism: 30 

 Organizator banqueting: 29 

 Tehnician in gastronomie: 28  

 

 

 

Mediile de admitere minime în cadrul şcolii în iulie 2021:  

 

 la specializarea  ECONOMIC: 7,34  

 

 la specializarea  TURISM și  ALIMENTAȚIE: 6,69   

 
 

BURSE ACORDATE ELEVILOR                                                                                                                      
 

BURSE DE PERFORMANTA: 0 

BURSE DE MERIT sem.I: 498 

BURSE DE MERIT sem.II: 169 

BURSE DE STUDIU: 2 

BURSE SOCIALE sem. I: 13 

BURSE SOCIALE sem. II: 227 

BANI DE LICEU: 5 

 
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în cadrul 

Comisiei de disciplină si Consiliul Profesoral. 

 

 În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

CLASA EFECTIV 

ELEVI 

MEDII LA PURTARE  

ÎNTRE   7-10 

MEDII LA 

PURTARE 

SUB 7 

IX 165 165 0 

X 210 208 2 

XI 182 182 0 

XII 
 

205 
205 0 

X Profes. 

XI Profes. 

 

21 

33 

21 

29 

0 

4 

TOTAL 816 810 6 
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Capitolul IV    
  ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 
 
 

Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic  

din unitatea de învățământ 
 

 

Planul de acţiune al şcolii pentru anul şcolar 2021-2022 s-a axat pe orientarea  demersului didactic 

şi educaţional, pe obiectivul strategic de a dezvolta şi îmbunătăţi calitatea activităţii cadrelor didactice.  

Ţinându-se cont de aceasta, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces 

continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră 

au fost implicate în diverse activităţi care sunt în concordanţă cu nevoile de educaţie, respectiv 

curriculumul educaţional, cu exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările din structurile / procesele de educaţie.  

 

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:  

 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

prof. Sârbu Lavinia a absolvit Programul de Conversie Profesionala Economia Comerțului 

Turismului si Serviciilor (2022) 
prof. Boboescu Remus  a susținut raportul de cercetare nr.2 în cadrul Programul de cercetare 

doctorala (martie 2022) 

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor  metodice, a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin participarea la simpozioane şi conferinţe: 

 prin publicarea de articole în reviste cu ISSN și ISBN 

prof. Boboescu Remus  a elaborat și publicat o lucrare științifică 

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0447 – Cercetare și Inovare Biomedicală în Universitatea 

„Ovidius” din Constanța (în perioada 29 octombrie – 04 decembrie 2021)  

 prin elaborare de CDL  

 prin participare la cursuri de formare organizate pentru dezvoltarea profesională continuă a 

cadrelor didactice: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume, prenume 

cadru didactic 
Programul de formare continuă 

Număr ore/ 

credite 

1.  BUICA JULIETA Proiectare, instruire si evaluare 

didactica 

25 credite 

2.  PANTELIMON 

MIHAELA 

Programul de formare pentru 

constituirea Corpului de profesori 

15 credite  
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evaluatori pentru examenele si 

concursurile nationale(CPEECN) 

3.  PUIU DANA ”CRED-Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți. 

Formare nivel II – învățământ 

GIMNAZIAL” 

30 credite  

4.  SÂRBU LAVINIA Program de Conversie Profesionala 

Economia Comerțului Turismului si 

Serviciilor 2020-2022 

120 credite 

5.  SÂRBU VANDA Comunicarea și tehnici psihologice 

de influențare a comportamentului 

18 credite 

Material didactic inovativ pentru 

cresterea performanței grupului-clasă 

18 credite 

 

 

6.  BURCEA-IANCU 

ALINA 

Jeux et créativité en classe de 

français-online 

10 ore 

Enseigner aux ados-online 10 ore 

Se former aux nouvelles grilles 

DELF-DALF- online 

6 ore 

7.  CHIRA RAMONA Curs internațional Luxemburg – 10 

pași în combaterea bullyingului 

8 ore 

Curs internațional Bruxelles – 

Proiecte de educație interculturală – 

bune practici din Bruxelles; 

8 ore 

Curs internațional Bruges – Inovare 

în educație prin dezvoltarea 

inteligenței emoționale; 

8 ore 

Legislație management – învățământ 

preuniversitar. 

8 ore 

8.  CIOCODEICA ANA 

ELENA 

Programul de formare continuă 2021 

Elemente de pedagogie suport : curs 

de perfecționare Casa Corpului 

Didactic Timiș 

16 ore 

Programul de formare continuă 2022 

-curs de perfecționare CCD Timiș 

16 ore 

9.  COVACI NICOLETA Cum să faci din GDPR  aliatul tău, 

ca profesor și ca director de școală 

2 ore 

10.  PANTELIMON 

MIHAELA 

Progamul de formare continua 

Multimedia in scoala moderna 

24 ore 

11.  SÂRBU VANDA Teacher Development Seminar, 

Cambridge University Press 

2 ore 

Why take Computer-Based 

Cambridge English Qualifications, 

2 ore 
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Cambridge Assessment English 

Continuous Professional 

Development(CPD) 

Ask your questions about teaching 

Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 

Flyers to our panel of experts 

Cambridge Assessment English 

 

3 ore 

C1 Advanced Use of English, British 

Council 

2 ore 

C1 Advanced Speaking Skills, British 

Council 

2 ore 

 

 prin participarea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice – cadrele didactice înscrise la 

examenul de obţinere a gradelor didactice: prof. Bianca Dărcaci s-a înscris  la examenul pentru 

obținerea gradului didactic II seria 2023 și a susținut a doua inspecție curentă.   

 

 

 

 În anul școlar 2021-2022 au fost profesori metodiști ISJ următoarele cadre didactice: prof. 

Bugarschi Desanca, prof. Covaci Nicoleta, prof. Olariu Carmen, prof. prof. Cazacu Irina, Perian 

Simona, prof. Stoiconi Claudia. 

 

În decursul semestrului I al anului şcolar 2021-2022 s-a efectuat actualizarea bazei de date privind 

creditele profesionale transferabile obţinute de cadrele didactice în perioada 2017-2022.  

 

În concluzie, situaţia perfecţionării cadrelor didactice la nivelul şcolii noastre arată preocuparea 

permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea  practicii şcolare. 

În concluzie, situaţia perfecţionării cadrelor didactice la nivelul şcolii noastre arată preocuparea 

permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea  practicii şcolare. 
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Activitatea instructiv-educativă 

 
 

A. Aria curriculară Limbă și comunicare  este formata din urmatoarele cadre didactice:  

- Limba romana : Prof.  Bugarschi Desanca 

                                 Prof. Chira Ramona  

                                 Prof. Covaci Nicoleta  

                                 Prof. Buica Julieta  

                                 Prof. Ciupuliga   Gianina 

-     Limba franceza :Prof. Burcea-Iancu Alina 

-     Limba engleza:  Prof. Sima Remina 

                                 Prof. Prundeanu Ciprian 

                                 Prof. Sîrbu Vanda 

  -    Limba italiana:  Prof. David Simona 

 

Membrii  ariei curriculare “Limba si comunicare ” de la Colegiul Economic “ F.S.Nitti ” Timișoara,  prin  

activităţile desfaşurate in anul şcolar 2021-2022, s-au  preocupat de creşterea calităţii activităţii didactice 

şi educative în scopul obţinerii unui real progres şcolar şi a unei continue perfecţionări. 

Activitatea curriculară 

 

Activitatea curriculară a urmărit câteva obiective: 

 

 obţinerea de rezultate bune  la examenul de bacalaureat, motivarea şi mobilizarea membrilor ariei 

curriculare în vederea optimizării calităţii educaţiei 

 cunoaşterea şi asimilarea domeniului profesional al ştiinţelor educaţiei, al managementului 

educaţional, valorificarea acestor informaţii în practica pedagogică ȋn folosul elevilor.  

 creşterea numărului de elevi participanţi la  concursurile de specialitate. 

 utilizarea preponderentă a metodelor de învăţare centrate pe elev, ca beneficiar direct al actului 

didactic, fapt ce se regăseşte în conţinuturile unităţilor de învăţare, ȋn proiectarea şi derularea 

lecţiilor  

 ȋmbunătăţirea comunicării elev-profesor: s-a practicat comunicarea de tip partenerial, complexă şi 

multivalentă, centrată pe achiziţii, pe optimizarea nivelului de cunoştinţe al elevilor. 

 formarea deprinderilor de lucru intelectual şi aptitudinal  la elevi. De aceea, s-a pus accent deosebit 

pe latura practică,  astfel încat elevii să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, 

în cadrul competiţiilor şi chiar în viaţa de zi cu zi. 

 

1.Proiectarea activitǎții 

2.Realizarea activitǎților didactice: 

Participarea la activitatea organizată de profesorii de  limba română și  limbi moderne cu  ocazia Zilei 

Europene a Limbilor (26 septembrie 2021). 

In perioada 28 - 30 martie 2022, participarea  in calitate de asistenti la simularea  probelor scrise pentru 

examenul de bacalaureat 2022: Prof Prundeanu Ciprian, prof Sima Remina, prof sirbu Vanda, prof Alina 

Burcea, David Simona 
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Participarea in calitate de evaluatori la simularea examenului de bacalaureat: prof. Covaci Nicoleta, Buica 

Julieta, Bugarschi Desanca 

 

3. Olimpiade si concursuri scolare:  prof David Simona -a participat in calitate de evaluator la etapa 

judeteana a Olimpiadei de limbi romanice – limba franceza, limba spaniola, limba italiana, desfasurata la 

Liceul Teoretic Jean-Louis Calderon, in martie 2022, prof Sima Remina in calitate de organizator la 

olimpiada Hi! Tech, English, organizata la Colegiul “Henri Coanda” din Timisoara; prof Prundeanu 

Ciprian si prof Vanda Sirbu au participat in calitate de evaluator la olimpiadele de limba engleza. 

 

 

Nivel local: 

 

Premiul Nume şi prenume elev Clasa Profesor 

I Bușe-Mateș Loren Lb Romana Chira Ramona 

II Ciobănașu Mihaela Lb Romana Chira Ramona 

III Sîrbu Bianca Lb Romana Chira Ramona 

 

      Nivel județean: 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

II 
Savu Ramona, Mota Jasmine 

aXI-a A Lb 

franceza Burcea-Iancu Alina 

III 
Savu Ramona, Mota Jasmine 

aXI-a A lb 

franceza Burcea Iancu Alina 

 

 

Predarea programei școlare de catre membrii comisiei s-a realizat integral şi ritmic: 

 Toţi membrii comisiei au conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă si integrală a 

programei scolare. 

 Toţi membrii comisiei au  realizat în timp util  planificǎrile anuale şi semestriale, respectȃnd 

programa școlarǎ și recomandǎriile ME; de asemenea au elaborat proiectele unitaţilor de învǎțare, 

proiecte didactice, schițe de lecție, conţinuturile fiind corelate cu competențele specifice și 

adaptate particularitǎților fiecǎrei clase și fiind  astfel eşalonate încât să asigure parcurgerea 

ritmică, integrală si eficentă a programei şcolare. Parcurgerea integralǎ a programei școlare a fost  

urmatǎ de ore de recapitulare, sistematizare și consolidare, de reluare a unor teme ce s-au dovedit a 

fi  mai puțin stǎpȃnite de elevi. Toţi membrii catedrei au întocmit în format electronic documentele 

de proiectare didactică. 

 Toţi membrii comisiei au  respectat programa şcolară în vigoare şi au   adaptat situaţiile de lucru la 

conţinuturi, în funcţie de particularităţile claselor de elevi, au utilizat terminologia specifică 

disciplinei, adaptând limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor şi la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor . 

  Membrii comisiei au  utilizat metode activ – participative în majoritatea activităţilor de învăţare:  

munca pe echipe,  sarcini  pe nivele de dificultate, munca cu elev de sprijin,  metode de tip 
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“blended learning” . În acest sens, au corelat strategia didactică cu competenţele propuse şi 

conţinuturile activităţilor de învăţare, cunoştinţele teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a 

cunoştinţelor.  

 Au utilizat eficient resursele materiale din unitatea de învăţământ, în vederea optimizării 

activităţilor didactice. Atȃt ȋn proiectarea activitǎților, cȃt și ȋn desfǎșurarea lor s-au folosit resurse 

Tic, web,  încercând astfel să trezească  interesul elevilor pentru studiu . S-au elaborat fişe de lucru 

şi s-a utilizat eficient materialul didactic.. 

  Au fost  utilizate manuale şi auxiliare curriculare autorizate din care s-au selectat conţinuturile 

prevăzute de programa şcolară în vigoare, integrându-le raţional în demersul didactic. 

 Membrii comisiei au  utilizat experienţa individuală şi achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor 

şi s-au preocupat pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura 

informaţiile, integrând în situaţiile de învăţare şi activităţi de autoînvăţare, formându-le deprinderi 

de studiu individual şi în echipă .  

 S-a oferit feed-back tuturor elevilor și s-a ținut permanent legătura cu aceștia, răspunzând la 

întrebări atât pe aplicația classroom  platforma școlii cât și pe celelalte canale de comunicare - 

WhatsApp, fb, aplicație videoconferință – Zoom: prof Bugarschi Desanca, prof. Covaci Nicoleta, 

prof. Buica Julieta, prof. Sima Remina, prof. Sirbu Vanda, prof. Prundeanu Ciprian, prof David 

Simona, prof Burcea-Iancu Alina.  

 

 

3) Evaluarea rezultatelor ȋnvǎțǎrii 

Realizarea ritmicităţii notării: evaluarea elevilor s-a facut  ritmic. Cadrele didactice au  evaluat continuu 

şi au notat ritmic elevii conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare.  

Modalităţi şi intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii comsiei: 

 testarea iniţială:   Membrii comisiei au elaborat  și  aplicat teste inițiale la majoritatea  claselor, 

ȋnsoțite de bareme de notare detaliate, urmate de analiza şi  interpretarea rezultatelor,  de 

depistarea greşelilor tipice ale elevilor, de comunicarea rezultatelor pǎrinților și elevilor. De 

asemenea, testele inițiale au constituit și un punct de plecare ȋn proiectarea activitǎțiilor ulterioare.      

 Au fost realizate de către  cadrele didactice din comisie  modele de fişe de lucru, teste ȋnsoţite de 

bareme de evaluare si notare, lucrări scrise. 

 A fost   monitorizat  permanent  progresul elevilor prin administrarea periodică a testelor de 

progres, a testelor de evaluare formativă. 

 Au fost utilizate  eficient  metode de evaluare diverse : evaluare iniţialǎ, formativǎ, observarea 

sistematicǎ a activitǎții elevilor, evaluare sumativǎ, evaluarea prin proiecte, teme, evaluarea 

portofoliului elevului, teste pe nivele de dificultate, s-au folosit diverși itemi de evaluare . Au fost  

ȋncurajaţi elevii sǎ se autoevalueze. 

 Cadrele didactice au asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare. În acest scop, au 

comunicat în scris baremele de corectare pentru toate probele elaborate şi aplicate elevilor şi au 

discutat la nivelul  claselor rezultatele evaluărilor pe baza criteriilor utilizate. 

 Membrii comisiei   au valorificat rezultatele evaluărilor elevilor, înregistrând progresul sau 

regresul realizat de elevi pe parcursul procesului didactic. Au  comunicat sistematic către 

beneficiarii de educaţie, rezultatele evaluării. Astfel, au  motivat notele acordate în termeni 

accesibili atât elevilor cât şi părinţilor. Au consemnat notele în caietul de evaluare si în catalog.  
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 Elevii au fost coordonaţi  ȋn vederea ȋntocmirii portofoliului personal , care sǎ cuprindǎ toate 

produsele activitǎților lor la aceastǎ disciplinǎ. (caiete de clasǎ, caiet de teme, temele facultative și 

suplimentare, fișele de lucru, activitatea de la orele de consultații, proiectele ȋntocmite, referate, 

eventuale diplome) . 

 Fiecare cadru didactic a ȋntocmit un portofoliului personal care cuprinde materialele utilizate. 

 

 

    4) Acţiuni ȋntreprinse ȋn sprijinul elevilor cu ritm lent de ȋnvăţare sau cu dificultăţi ȋn  

        dobȃndirea  cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor: 

 Ȋn urma aplicarii testelor initiale cadrele didactice  au stabilit si un plan de măsuri care a 

inclus printre altele si programe de recuperare pentru elevi (unde a fost cazul):. 

 Efectuarea unor activităţi remediale cu elevii pentru ameliorarea rezultatelor scolare si stimularea 

celor cu un ritm lent de ȋnvatare acolo unde a fost cazul 

 Reluarea ori de cȃte ori este posibil a noţinilor de bază din gimnaziu . 

 Conceperea unor fişe de lucru şi a unor teme suplimentare diferenţiate, a unor sarcini diferenţiate 

pe nivele de dificultate, a unor fişe  cu itemi din materia claselor precedente şi  motivarea elevilor 

pentru rezolvarea acestora 

 Folosirea ȋn continuare a metodelor centrate pe elev, ȋn special a muncii independente 

 Acordarea unei importanţe sporite efectuării temelor de către elevi.   

 Colaborarea ȋn continuare cu diriginţii si prin aceştia cu părinţii elevilor  ȋn special pentru 

ȋmbunǎtǎțirea frecvenței elevilor,  pentru motivarea acestora, pentru dezvoltarea competențelor  de 

a “ȋnvǎța sǎ ȋnveți”. 

 Implicarea părinţilor în sprijinirea remedierii situaţiei şcolare a fiecărui elev prin informarea 

sistematică a acestora despre evoluţia şcolară a copilului în raport cu cerinţele programei. 

 Reluarea ori de cȃte ori este posibil a materiei din clasele precedente, prin exerciții care sǎ 

integreze si deprinderi sau cunoștinte din clasele anterioare,  pe lȃnga cunoștințele noi dobȃndite. 

 Creşterea ponderii evaluării  formative , ȋncurajarea autoevaluǎrii, conceperea unor teste de 

evaluare sumative structurate dupǎ modelul subiectelor de bacalaureat. 

 Eficientizarea orelor de recapitulare semestrială. 

 

   5)  Pregătirea elevilor pentru examenele naţionale 

 A fost ȋntocmit, ȋncă de la inceputul anului şcolar graficul de pregatire suplimentară a elevilor şi 

organizate săptămânal  activităţi  de consultaţii în vederea pregătirii Examenului de Bacalaureat  

cu elevii claselor terminale .  

 Au fost furnizate elevilor materiale  necesare pregătirii examenului: fise de lucru , fise de 

recapitulare a materiei din clasele anterioare, fise cu suport noţional; programa de bacalaureat, 

modele de teste de bacalaureat, bibliografie . 

 S-a colaborat cu părinţii şi diriginţii ȋn vederea motivării elevilor pentru studiu . 

 

      6) Toti elevii care au sustinut competentele lingvistice si examenul la limba romana au promovat. 

 

      7)  Modalități de colaborare ale membrilor catedre profesorii diriginți si cu familiile          

            elevilor problemă 
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 Informarea  sistematică a elevilor și pǎrinților acestora cu privire la progresul școlar realizat,  

evaluarea și diseminarea activitǎților desfǎșurate prin  participarea profesorilor la ședințele cu 

pǎrinții la clasele la care predau , prin orele de consultații cu pǎrinții organizate ȋn calitate de 

diriginţi.  

 De asemenea  informarea asupra progresului școlar s-a realizat și prin notarea ritmicǎ efectuatǎ, 

prin completarea carnetelor de note și a cataloagelor școlare . 

 Membrii comisiei  au  purtat discuţii cu diriginţii claselor la care predau pentru cunoaşterea mai 

bună a elevilor . 

  Motivarea elevilor  prin valorizarea exemplelor de bună practică.  

 S-au respectat toate prevederile legale privind drepturile copilului şi drepturile omului, s-a  acordat 

respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi 

rezultatele obţinute . 

 Membrii comisiei au  monitorizat comportamentul elevilor şi am gestionat situaţiile conflictuale; 

au colaborat cu psihologul şcolii în vederea cunoaşterii, consilierii şi tratării diferenţiate a elevilor; 

au motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică; au respectat toate prevederile legale 

privind drepturile copilului şi drepturile omului; au acordat respect egal tuturor educabililor, 

indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute. 

     7) Activităţi ştiintifice şi de perfecţionare 
          Este de remarcat faptul că  majoritatea  profesorilor din comisia noastra sunt   preocupaţi de 

ridicarea calitaţii activităţii didactice şi educative, participând la activități metodice, simpozioane, cursuri 

de formare sau sesiuni de comunicări. În procesul didactic, au valorificat competenţele ştiinţifice, 

didactice şi metodice dobândite în aceste activități.  

           

 Profesorii comisiei au participat la consfătuirile pe specialități ale cadrelor didactice. 

        Conferinte si simpozioane:  Doamna profesor Remina Sima   a realizat lucrarea ştiinţifică cu titlul 

Simboluri   socio-morfologice ale spatiului, lucrare care a fost publicată în revista de specialitat   

Philologica Banatica, Universitatea de Vest din Timisoara 

Prof Sirbu Vanda in luna septembrie 2021 a participat la Teacher Development Seminar susținut de 

Cambridge University Press și Cambridge Assessment, având următoarele tematici: Back to the Primary 

Classroom, Cambridge English Updates, Developing Listening and Speaking skills 

14 octombrie: Why take Computer-Based Cambridge English Qualifications, susținut de Cambridge 

Assessment English Continuous Professional Development(CPD) 

28 octombrie 2021: webinarul Ask your questions about teaching Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 

Flyers to our panel of experts Cambridge Assessment English 

19 noiembrie 2021 seminar de dezvoltare profesională oferit de Cambridge University Press și Cambridge 

Assessment, 8 februarie 2022 webinarul C1 Advanced Use of English organizat de British Council;  

Doamna professor Nicoleta Covaci a participat la urmatoarele  webminarii : ,,Arta povestirii, scena și 

culisele ei ” (20.03.2021), ,, Cum integrezi improvizația în activitatea didactică” (26.02.2021), ,, 

Prevenție și intervenție în burnout”  (20.04.2021), ,, Partea văzută și nevăzută a profesiei de artist”  

( 05.04 2021). 1. Burcea Iancu Alina a urmat cursurile online „Jeux et créativité en classe” și 

”Enseigner aux adolescents de manière motivante”. 

   8) Activităţi extracurriculare şi extraşcolare: 
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Proiectul ROSE: profesori implicate in derularea proiectului ROSE, in caliatate de experti in educatie: 

Prof. Covaci Nicoleta, Bugarschi Desanca, Chira Ramona, Prof Sima Remina, prof Sirbu Vanda, prof 

Prundeanu Ciprian, prof Alina Burcea 

 

Activitate de metodist in cadrul ISJ Timis: prof Bugarschi Desanca, prof Covaci Nicoleta  

 

 

                            ANALIZA SWOT 
 

      PUNCTE TARI 

- Buna pregatire profesionala a cadrelor didactice 

- Proiecte si activitati extrascolare 

- Interes pentru pregatirea continua 

 

PUNCTE SLABE 

      Existenţa unor situaţii ȋn care elevii cu ritm lent de ȋnvăţare nu au putut fi recuperaţi. 

 

      OPORTUNITATI 

- Parteneriate cu alte scoli si institutii 

- O buna comunicare  

- Concursurile ar putea motiva elevi 

 

AMENINTARI 

Lipsa interesului pentru concursurile scolare si olimpiade din partea elevilor. 

 

 Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional : perfecţionarea continuă a 

cadrelor didactice, motivarea elevilor pentru studiu, pregătirea ȋn continuare a elevilor pentru examenul de 

bacalaureat, recuperarea  celor cu ritm lent de ȋnvăţare, pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru 

concursurile școlare,  colaborarea ȋn continuare cu toţi factorii implicaţi pentru realizarea unui real progres 

şcolar. 

 

 

B. Aria curriculara MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII 

 

 

                Membrii  din grupul de lucru al Ariei curriculare  Matematică și științe ale naturii  de la Colegiul 

Economic “ F.S.Nitti ” Timișoara,  prin toate activităţile desfaşurate pe întreg parcursul anului şcolar 

2021-2022, s-au  preocupat de creşterea calităţii activităţii didactice şi educative în scopul obţinerii unui 

real progres şcolar şi a unei continue perfecţionări. 

 

Ȋn acest an şcolar  au predat  discipline ale ariei curriculare Matematică şi ştiinţe următoarele cadre 

didactice   :  

Olariu Carmen, Pantelimon Mihaela, Sȋrbu Simona, Sȋrmon Leontina, Goloşie Graţian, Boboescu Remus-

disciplina Matematică, 
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Seviciu Monica, Dubei Liliana, Boboescu Remus-disciplina Fizică, 

Cazacu Irina -disciplina Chimie 

Putnic Angela, Adam Lavinia -disciplina Biologie  

Activitatea profesorilor ariei curriculare  s-a proiectat şi desfăşurat pe următoarele coordonate: 

  

A. Activităţi curriculare. Pregătirea elevilor pentru examenele naţionale 

B. Formare profesională continuă / perfecţionare 

C. Activităţi extracurriculare 

A. Proiectarea activităţii 

 

În aceasta perioada membrii ariei au reproiectat activităţile didactice ȋn vederea  reactualizării strategiilor 

didactice ţinậnd cont de situaţia creată. Au proiectat strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi 

integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în vigoare, corelậnd activităţiile de ȋnvăţare on-line 

alese cu conţinuturile programei, competenţele specifice, aplicaţiile alese.  

Toţi membrii ariei au realizat în timp util  planificǎrile anuale şi semestriale respectȃnd programa școlarǎ 

și recomandǎriile MEN; de asemenea au elaborat proiectele unitaţilor de învǎțare, proiecte didactice, 

schițe de lecție, conţinuturile fiind corelate cu competențele specifice și adaptate particularitǎților fiecǎrei 

clase și fiind  astfel eşalonate încât să asigure parcurgerea ritmică, integrală si eficentă a programei şcolare 

şi ȋn acest caz,  al desfăşurării şcolii online. 

Ȋn perioada cursurilor online  au proiectat lecţiile pentru a fi sustinute pe platforma şcolii Gsuite . Au 

proiectat de asemenea activităţi de pregătire online pe ZOOM sau Google Meet  cu elevii claselor a12-a 

atat ȋn cadrul proiectului ROSE cật şi suplimentar. Au proiectat activităţi extracurriculare ȋn calitate de 

diriginţi , excursii virtuale, conferinţe şi dezbateri online. 

 

         B.  Realizarea activităţilor didactice 

1. Predarea programei scolare de catre membrii ariei  s-a realizat integral şi ritmic: 

Toţi profesorii,  datorită strategiilor adecvat alese şi proiectate au parcurs  eficient, ritmic  si 

integral  programa  scolară  planificată . Predarea programei școlare de catre membrii comisiei s-a 

realizat integral şi ritmic: 

 Toţi membrii comisiei au conceput strategii optime pentru parcurgerea eficientă si integrală 

a programei scolare. 

 Toţi membrii comisiei au  realizat în timp util  planificǎrile anuale şi semestriale respectȃnd 

programa școlarǎ și recomandǎriile MENCS; de asemenea au elaborat proiectele unitaţilor de 

învǎțare, proiecte didactice, schițe de lecție, conţinuturile fiind corelate cu competențele specifice 

și adaptate particularitǎților fiecǎrei clase și fiind  astfel eşalonate încât să asigure parcurgerea 
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ritmică, integrală si eficentă a programei şcolare. Parcurgerea integralǎ a programei școlare a fost  

urmatǎ de ore de recapitulare, sistematizare și consolidare, de reluare a unor teme ce s-au dovedit a 

fi  mai puțin stǎpȃnite de elevi . Toţi membrii catedrei au întocmit în format electronic 

documentele de proiectare didactică. 

 Toţi membrii comisiei au  respectat programa şcolară în vigoare şi au   adaptat situaţiile de lucru la 

conţinuturi, în funcţie de particularităţile claselor de elevi, au utilizat terminologia specifică 

disciplinei, adaptând limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor şi la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor . 

  Membrii comisiei au  utilizat metode activ – participative în majoritatea activităţilor de învăţare:  

munca pe echipe,  sarcini  pe nivele de dificultate, munca cu elev de sprijin,  metode de tip 

“blended learning” . În acest sens, au corelat strategia didactică cu competenţele propuse şi 

conţinuturile activităţilor de învăţare, cunoştinţele teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a 

cunoştinţelor.  

 Au utilizat eficient resursele materiale din unitatea de învăţământ, în vederea optimizării 

activităţilor didactice. Atȃt ȋn proiectarea activitǎților, cȃt și ȋn desfǎșurarea lor s-au folosit resurse 

Tic, web,  încercând astfel să trezească  interesul elevilor pentru studiu . S-au elaborat fişe de lucru 

şi s-a utilizat eficient materialul didactic.. 

  Au fost  utilizate manuale şi auxiliare curriculare autorizate din care s-au selectat conţinuturile 

prevăzute de programa şcolară în vigoare, integrându-le raţional în demersul didactic. 

 Membrii comisiei au  utilizat experienţa individuală şi achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor 

şi s-au preocupat pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura 

informaţiile, integrând în situaţiile de învăţare şi activităţi de autoînvăţare, formându-le deprinderi 

de studiu individual şi în echipă . 

 Toţi membrii comisiei  s-au preocupat pentru a stimula interesul elevilor pentru aplicaţiile 

științelor in viaţa cotidiană . 

 Au fost organizate  activitati  metodice la nivelul comisiei pe tema eficientizarii activităţii 

didactice . 

 

2. Modul de derulare a predarii on line, platforme complementare folosite 

Membrii  comisiei au  susţinut lecţiile cu toate clasele pe platforma Gsuite a şcolii ,  au postat materiale si 

sarcinile de lucru ȋn aplicaţia Classroom sau pe grupurile de whatsapp, mail, fb Au creat de asemenea 
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grupuri de lucru cu fiecare clasă pe whatsapp sau mail. Au coordonat si ȋndrumat elevii pentru a le forma 

deprinderi de utilizare a acestor aplicaţii . 

Membrii comisiei au  utilizat resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, materiale proprii : fise cu 

suport noţional, fise cu probleme rezolvate, filmuleţe, lectii filmate personal-aplicatia v-recorder. S-au 

realizat şi activităti de ȋnvăţare care presupun studiul individual. 

Parcurgerea integralǎ a programei școlare a fost urmatǎ de ore de recapitulare, sistematizare și 

consolidare, proiectate și desfășurate în scopul  reluării  unor teme ce s-au dovedit a fi  mai puțin stǎpȃnite 

de elevi.  

S-au  utilizat ȋn desfăşurarea activităţilor didactice şi extraşcolare platforme şi aplicaţii online, resurse 

educaţionale deschise: G-suite, ASQ, Quizziz,Puzzle,  Livreq, lecţii demonstrative, filmuleţe educative,  

lectii pe youtoube. Au fost postate pe Classroom –teme, proiecte, fișe de lucru, fișe de documentare, 

prezentări video, jocuri ineractive, prezentări prezi.  

A fost  oferit feed-back tuturor elevilor și s-a  ținut permanent legătura cu aceștia, răspunzând la întrebări 

atât pe aplicația classroom  platforma școlii cât și pe celelalte canale de comunicare- WhatsApp, fb. 

Au fost raportat activităţile desfậşurate la termen conform procedurilor stabilite . 

3. Acţiuni ȋntreprinse ȋn sprijinul elevilor capabili de performanţă şi rezultatele obţinute 

Au fost ȋncurajaţi   elevii să   se ȋnscrie şi să participe la şedinţele Centrului judeţean de excelenţă  de 

matematică care s-a desfăşurat ȋn acest an online . D-na profesoară Olariu Carmen şi Pantelimon 

Mihaela au susţinut şedinţe de pregătire ȋn cadrul acestui centru judeţean de excelenţă  . 

De asemenea elevii capabili de performanțǎ la matematică au fost ghidaţi ȋn pregătirea lor prin furnizarea 

de către unii profesori de materiale,  fise de lucru suplimentare . 

 

 Premii la concursurile şcolare 

Membrii catedrei de matematică au   obţinut prin cu elevii premii la concursurile şcolare de specialitate: 

La nivel judeţean: 

Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

Premiul Nume elev Clasa Profesor 

I,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

CATARGIU 

RAUL 
9 A  

Olariu C 

II, 

 Concursul naţional de matematică aplicată 

BIRGIAN 

ANTONIA 9A 

Olariu C 



           Colegiul Economic “Franceso Saverio Nitti” 

                                 Timișoara, Str. Corbului nr. 7C Tel./Fax: 0256 490 980 

 

48 

 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

I,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

CORHAN 

ALEXANDRU 
10A 

Olariu C 

II,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

 

BADWEN 

YASER  
10E 

Olariu C 

III, 

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

MARC 

IANASI 
10 E 

Olariu C 

Menţiune. 

 Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

GRIGORE 

ALIN 
10 A 

Olariu C 

I,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

POPA 

ALEXANDRU 11C 

Olariu C 

I,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

ASTRATINEI 

FLAVIUS 
12A 

Olariu C 

III,  

   Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

KUCSERA 

DARIUS 
9B 

Pantelimon M 

Menţiune ,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

MATIS 

ANAMARIA 
10 F 

Pantelimon M 

II ,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

VAHID 

AZARI 

HOSSAM 

11B 

Sȋrmon L 

Menţiune ,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

MARINASI 

CARMEN 
11E 

Pantelimon M 
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”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

III ,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici”, etapa judeţeană   

BENI 

DENISA 
12B  

Pantelimon M 

 Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”: 

Premiul Nume elev Clasa Profesor 

III , Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) 

pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”: 

CORHAN 

ALEXANDRU 
10A 

Olariu C 

III, Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) 

pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”: 

SPERLE 

BOGDAN 
10 A 

Olariu C 

III, Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) 

pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”: 

VERMESAN 

BOGDAN 
10 A 

Olariu C 

III, Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) 

pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”: 

BORLOZAN 

DORIAN 
10A 

Olariu C 

 

 La nivel naţional: 

Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici” din calendarul concursurilor  finanţate ME, etapa 

naţională   

Premiul Nume elev Clasa Profesor 

Menţiune/Argint,  

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici” din calendarul concursurilor  

finanţate ME, etapa naţională   

 

CATARGIU 

RAUL 
9A 

Olariu C 

Bronz 

Concursul naţional de matematică aplicată 

”A.Haimovici” din calendarul concursurilor  

finanţate ME, etapa naţională   

ASTRATINEI 

FLAVIUS 
12A 

Olariu C 

Concursul online de chimie-fizică-biologie ”Zircon”-Iași 

Premiul Nume elev Clasa Profesor 
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Premiul III (secţiunea fizică),  

Concursul online de chimie-fizică-biologie 

”Zircon”-Iași 

 

CARINA DINU-

PINTEA 

10B  Dubei L 

Premiul I (secţiunea chimie),  

Concursul online de chimie-fizică-biologie 

”Zircon”-Iași 

 

CARINA DINU-

PINTEA 

10B Cazacu I 

 

La nivel internaţional: 

Concursul internaţional de matematica şi informatică ”Caius Iacob” 

Premiu Nume elev Clasa Profesor 

Menţiune  , 

 Concursul internaţional de 

matematica şi informatică ”Caius 

Iacob” 

 

ASTRATINEI 

FLAVIUS 
12 A 

Olariu C 

Menţiune,  

Concursul internaţional de 

matematica şi informatică ”Caius 

Iacob” 

 

POPA 

ALEXANDRU 11 C 

Olariu C 

 

 

4. Acţiuni ȋntreprinse ȋn sprijinul elevilor de clasa a XII-a 

 

 A fost ȋntocmit, ȋncă de la inceputul anului şcolar graficul de pregatire suplimentară a elevilor şi 

organizate săptămânal  activităţi  de consultaţii în vederea pregătirii Examenului de Bacalaureat 

la matematică cu elevii claselor terminale  ȋn cadrul proiectului ROSE (toţi membrii catedrei de 

matematică care au clasa a 12-a ȋn ȋncadrare) dar şi ȋn afara proiectului pe platforma şcolii sau  

grupurile de whatsapp create 
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 Au fost organizate activități de pregătire pentru examenul de bacalaureat  ȋn cadrul proiectului 

ROSE de către toți membrii catedrei de matematică 

 Au fost organizate activităţi metodice la nivelul catedrei ȋn vederea eficientizării pregătirii 

elevilor pentru bacalaureat şi ȋn vedererea realizării schimbului de experienţă: “Bacalaureatul ȋntre 

voinţă şi putinţă”;” Metode de pregătire a examenului de bacalaureat” . 

 Au fost furnizate elevilor materiale  necesare pregătirii examenului: fise de lucru , fise de 

recapitulare a materiei din clasele anterioare, fise cu suport noţional; programa de bacalaureat, 

modele de teste de bacalaureat, bibliografie . 

 Au fost utilizate  strategii didactice  ale instruirii diferenţiate.  

 S-au folosit ȋn testele de evaluare itemi asemenea cu cei cuprinşi ȋn modelele subiectelor  

examenului de bacalaureat . 

 S-a colaborat cu părinţii şi diriginţii ȋn vederea motivării elevilor pentru studiu . 

 

Toate aceste activităţi s-au oglindit ȋn rezultatele foarte bune ale elevilor la examenul de bacalaureat 

disciplina matematică – 99,02 % promovabilitate ,  două note  de 10. 

BACALAUREAT MATEMATICA  

Nr.elevi 

înscriși 

Nr.elevi 

participanți 

Număr elevi cu medii % 

promov 

(din 

ȋnscrişi) 

% 

promov 

(din 

prezenţi) 

Sub 

5 

Între  

5-6 

Între  

6-7 

Între  

7-8 

Între  

8-9 

Între 

9-10 

De 

10 

205 204 2 12 19 43 85 41 2 98,53% 

 

99,01% 

 

5. Acţiuni ȋntreprinse ȋn sprijinul elevilor cu ritm lent de ȋnvăţare sau cu dificultăţi ȋn  dobȃndirea  

cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor: 

 Reluarea ori de cȃte ori este posibil a noţinilor de bază din gimnaziu . 

 Conceperea unor fişe de lucru şi a unor teme suplimentare diferenţiate, a unor sarcini diferenţiate 

pe nivele de dificultate, a unor fişe  cu itemi din materia claselor precedente, fise remediale,  şi  

motivarea elevilor pentru rezolvarea acestora 
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 Folosirea ȋn continuare a metodelor centrate pe elev, ȋn special a muncii independente, a muncii 

pe echipe (elevii din aceiasi echipa comunicau in teleconferinta pe whatsaapp sau pe un nou 

google-meet),  etc. 

 Acordarea unei importanţe sporite efectuării temelor de către elevi,cu  respectarea prevederilor în 

vigoare referitoare la acest aspect.   

 Colaborarea ȋn continuare cu diriginţii si prin aceştia cu părinţii elevilor  ȋn special pentru 

ȋmbunǎtǎțirea frecvenței eleviilor,  pentru motivarea acestora, pentru dezvoltarea competențelor  

de a “ȋnvǎța sǎ ȋnveți”. 

 Implicarea părinţilor în sprijinirea remedierii situaţiei şcolare a fiecărui elev prin informarea 

sistematică a acestora despre evoluţia şcolară a copilului în raport cu cerinţele programei. 

 Reluarea ori de cȃte ori este posibil a materiei din clasele precedente, prin exerciții care sǎ 

integreze si deprinderi sau cunoștiinșe din clasele anterioare,  pe lȃnga cunoștiințele noi dobȃndite. 

 Observȃnd ca majoritǎţii elevilor ȋi  lipsesc competențele de analizǎ a situaților problemǎ și de 

optimizare a rezolvǎrii unor probleme s-a impus folosirea mai des a unor  sarcini de lucru care să 

le stimuleze creativitatea, competențele amintite. 

 Creşterea ponderii evaluării  formative , ȋncurajarea autoevaluǎrii, conceperea unor teste de 

evaluare sumative structurate dupǎ modelul subiectelor de bacalaureat 

 Eficientizarea orelor de recapitulare semestrială . 

 

 

 C. Evaluarea rezultatelor ȋnvǎțǎrii 

 

Modalităţi şi intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii comsiei: 

 testarea iniţială:   Membrii comisiei au elaborat  și  aplicat teste inițiale la majoritatea  claselor, 

ȋnsoțite de bareme de notare detaliate, urmate de analiza şi  interpretarea rezultatelor,  de 

depistarea greşelilor tipice ale elevilor, de comunicarea rezultatelor pǎrinților și elevilor. A fost 

ȋntocmit un plan de mǎsuri pentru  prevenirea eșecului școlar, care a inclus printre altele si 

programe de recuperare pentru elevi (unde a fost cazul), programe pentru realizarea progresului 

școlar și a performanțelor școlare. O analizǎ a testelor inițiale, a rezultatelor și a mǎsurilor 

ȋntreprinse a fost prezentată și ȋn cadrul unei activitǎți metodice la nivelul catedrei. De asemenea 

testele inițiale au constituit și un punct de plecare ȋn proiectarea activitǎțiilor ulterioare.    .  

 Au fost realizate de către  cadrele didactice din comisie  modele de fişe de lucru, teste ȋnsoţite de 

bareme de evaluare si notare, lucrări scrise semestriale, au fost organizate la nivelul claselor 

terminale  minisimulări ale examenelor naţionale la nivelul clasei și școlii. 

 A fost   monitorizat  permanent  progresul elevilor la matematică prin administrarea periodică a 

testelor de progres, a testelor de evaluare formativă. 
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 Au fost utilizate  eficient  metode de evaluare diverse : evaluare iniţialǎ, formativǎ, observarea 

sistematicǎ a activitǎții elevilor, evaluare sumativǎ, evaluarea prin proiecte, teme, evaluarea 

portofoliului elevului, teste pe nivele de dificultate, evaluarea pe grupe, s-au folosit diverși itemi 

de evaluare . Au fost  ȋncurajaţi elevii sǎ se autoevalueze. 

   Cadrele didactice au asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare. În acest 

scop, au comunicat în scris baremele de corectare pentru toate probele elaborate şi aplicate elevilor 

şi au discutat la nivelul  claselor rezultatele evaluărilor pe baza criteriilor utilizate. 

 Membrii comisiei   au valorificat rezultatele evaluărilor elevilor, înregistrând progresul sau 

regresul realizat de elevi pe parcursul procesului didactic. Au  comunicat sistematic către 

beneficiarii de educaţie, rezultatele evaluării. Astfel, au  motivat notele acordate în termeni 

accesibili atât elevilor cât şi părinţilor. Au consemnat notele în caietul de evaluare, în catalog şi în 

carnetele elevilor.  

 Au fost organizate  activităţi metodice la nivelul comisiei pe tema evaluării. 

  Elevii au fost coordonaţi  ȋn vederea ȋntocmirii portofoliului personal , care sǎ cuprindǎ toate 

produsele activitǎților lor la aceastǎ disciplinǎ. (caiete de clasǎ, caiet de teme, caiet de formule, 

temele facultative și suplimentare, fișele de lucru, activitatea de la orele de consultații, proiectele 

ȋntocmite, referate , eventuale diplome, caietul și fișele de lucru de la Cercul de excelențǎ și de la 

pregǎtirea pentru concursuri, unde a fost cazul) 

 Fiecare cadru didactic a ȋntocmit un portofoliului personal care cuprinde materialele utilizate. 

 În  perioada şcolii online  s-au selectat  atent metodele de evaluare . Evaluarea ȋn această perioadă 

s-a  realizat  prin creerea unor teste grila online pe platforma Gsuite a şcolii sau  ȋn  aplicatia  

Quizziz, prin aplicarea de teste clasice ȋncărcate apoi de elevi pe classroom, prin evaluare orală,  

prin evaluarea temelor si a portofoliilor elevilor , postate de acestia pe classroom şi pe whatsapp 

unde le-a fost oferit feed-back individual .Cadrele didactice au  informat elevii asupra criteriilor de 

apreciere şi notare ale acestei perioade, asupra structurii portofoliului, asupra modalităţilor de 

evaluare a acestuia, ȋn cazul folosirii acestui instrument de evaluare. De asemenea s-a  realizat 

evaluare formativă sau curentă orală de către unele cadre didactice. Au fost  informaţi sistematic 

elevii cu privire la progresul școlar realizat. Unele cadre didactice au stabilit si sarcini de lucru 

diferenţiate ȋn funcţie de nivelul elevilor şi au valorificat rezultatele evaluării online ȋn proiectarea 

şi desfăşurarea lecţiilor de recapitulare semestrială.  

Au existat puţime cazuri de elevi  nepromovaţi  la sfậrşitul sem .II, dar şi aceştia au promovat 

examenul de corigenţă.  
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   D. Managementul clasei-  

1. Activitati  extraşcolare destinate elevilor 

 

În calitate de diriginti  unele cadre didatice s-au  ocupat de consilierea elevilor şi a părinţilor acestora, prin 

organizarea de ședințe, discutii online, ȋndeosebi  în vederea comunicǎrii progresului școlar, pentru 

stimularea progresului la învaţatură, pentru  o orientare profesională corespunzătoare.  

A fost coordonată participarea  elevilor cu lucrări simpozioane, sesiuni de comunicări,  desfăşurate ȋn 

cadrul unor proiecte educaţionale organizate online  la nivelul şcolii, local, judeţean sau naţional: 

 

 Desfășurarea de activități ȋn  cadrul proiectului ROSE , Elevi competitivi și competenți   ȋn calitate 

de expert ȋnvațamant. profesorii Olariu, Pantelimon, Sȋrbu, Sȋrmon 

 Susținerea unor ședințe de pregătire în cadrul centrului de excelență județean Timiș matematică M2 

, profesorii Olariu, Pantelimon 

 Proiectul educaţional de colaborare ȋntre şcoli “Un Nu! hotărȃt violenţei”- ȋn parteneriat cu  Liceul 

de Arte plastice Timişoara-noiembrie 2021-ianuarie 2022, prof. Olariu 

 Proiectul educaţional de colaborare ȋntre şcoli, de prevenire a abandonului şcolar         “Educaţia e 

şansa ta!”- ȋn parteneriat cu  Liceul de Arte plastice Timişoara-noiembrie -decembrie 2021 prof. 

Olariu 

 Proiectul educaţional de colaborare ȋntre şcoli ,,Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi 

univers’”- ȋn parteneriat cu  Liceul de Arte plastice Timişoara-decembrie 2021- prof. Olariu 

 Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”, 

derulat în data de 15.II.2022 la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci, jud. Galați, Implicarea, 

în calitate de prof. coordonator elevi- prof. Olariu 

 Concursul internaţional de matematica şi informatică ”Caius Iacob” – coordonator elevi şi membru 

al comisiei de evaluare, al comisiei de propunere subiecte- prof. Olariu 

 Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici”, etapa 

judeţeană,26.03.2022,coordonatori elevi participanţi,  membri ai comisiei de organizare şi 

desfăşurare, profesorii Olariu, Pantelimon, Sȋrmon,  ; al comisiei de evaluare- profesorii Olariu, 

Pantelimon, Sȋrmon, 

 Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici”, etapa naţională, profesor ȋnsoţitor al 

lotului judeţului Timiş- prof. Olariu  

 proiectului educațional- Antreprenoriatul- primii pași în dezvoltarea afacerii;-membru ȋn echipa de 

implementare-prof. Cazacu I 

 proiectului  Elevii de astăzi – contabilii de mâine.- -membru ȋn echipa de implementare-prof. 

Cazacu  
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 evenimentul de lectură publicậ Concentrica, organizat de Bibloteca Judeţeană Timiş şi CJT-

participant prof. Dubei Liliana 

 Atelier de scriere creatvă “Mara Text” organizat de Bibloteca Judeţeană Timiş, participant prof. 

Dubei Liliana 

 

2. Modalitati de colaborare cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor  problemă. Acţuni 

ȋntreprinse ȋn vederea optimizarii relaţiei profesor- diriginte, profesor-elev  

Toţi profesorii comisiei au colaborat eficient cu diriginţii claselor la care predau pe whatsap, ppe 

mail, pe grupurile claselor de whatsapp, sau pe classsroom, ȋnştiinậndu-i pe acestia  de eventualelor 

probleme ivite sau asupra frecventei elevilor la ora, asupra progresului elevilor. Au participat la 

consiliile claselor şi unii dintre ei la şedintele cu părinţii -la clasele unde predau sau au comunicat cu 

parinţii telefonic sau pe grupurile special create. 

        E. Activitati ştiinţifice şi de perfecţionare 

 În această perioadă majoritatea membriilor  comisiei au pus accent pe autoperfecţionare prin urmărirea  

a numeroase tutoriale şi webinarii  legate de utilizarea diverselor platforme şi aplicaţii. Au participat la 

toate sedinţele consiliului profesoral susţinute ȋn această perioadă online.Prof. Cazacu Irina şi Olariu 

Carmen au fost  membrii ai consiliului de administraţie al unităţii de ȋnvşăţămậnt. 

 De asemenea ȋn vederea perfecţionării s-au realizat numeroase schimburi de experienţă online atat cu 

colegii de catedră sau arie curriculară (ȋn cadrul activităţilor metodice organizate onlie, dar nu numai), 

cu colegii din şcoală cật şi cu alte cadre didactice din alte unităţi de ȋnvăţămậnt, pe reţele de 

socializare sau grupuri special create .  

 Au fost de asemenea organizate   activităţi metodice la nivelul ariei curriculare  ȋn scopul 

eficentizării demersului didactic si asigurarii progresului scolar: 

        -Tehnici de motivare a elevilor ȋn şcoala online 

        -Lecţii de ştiinţe exacte captivante şi atractive- Aplicaţii ale ştiinţelor exacte  ȋn practică 

        - Evaluarea elevilor online 

         -Platforme şi instrumente interactive ȋn scoala online 

 De asemenea membrii comisiei au participat şi/sau  au  organizat activităţi metodice la nivelul 

cercului   pedagogic :   

 

1.Activitatea metodică desfăşurată la nivelul cercului    pedagogic al profesorilor de matematică 

„Repere metodologice pentru aplicarea curriclumului la clasa a IX-a ȋn anul şcolar 2021-2022” 

şi s-a desfăşurat online în data de 16.12.2021 pe platforma Teams -prof.Olariu C. în calitate de 

responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de matematică –liceu , a organizat şi a participat la 

această activitate ȋn cadrul căreia  la prezentat referatul metodico-ştiinţific “Optimizarea  relației 

dintre curriculum intenționat și cel realizat, din perspectiva învățământului profesional și tehnic”.  
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2.  Activitatea metodică desfășurată online la nivelul cercului    pedagogic al profesorilor de 

matematică „Metode şi tehnici utilizate ȋn vederea pregătirii examenului de bacalaureat” şi s-a 

desfăşurat online în data de 25.03.2022 pe platforma Teams ȋn cadrul căreia prof. Olariu C a 

prezentat referatul metodico-ştiinţific “Metode de evaluare diferenţiată ȋn şcoa;a online”. 

a organizat activitatea participat şi a  prezentat referatul metodico-ştiinţific “Optimizarea  relației 

dintre curriculum intenționat și cel realizat, din perspectiva învățământului profesional și tehnic”.  

3. Activitatea metodică a cercului  pedagogic pe județ al profesorilor de biologie cu tema "Diseminarea 

de bune practici în didactica biologiei", desfășurat online în data de 22.12.2021-profesor participant 

prof. Adam L,Prof. Olariu C. a coordonat/moderat , în calitate de responsabil al Cercului pedagogic al 

profesorilor     de matematică –liceu , activitatăţiile metodice desfăşurate la acest nivel. 

 Au participat la următoarele cursuri de formare : 

 

1. Programul de formare acreditat : Comunicare şi tehnici psihologice de influenţare a 

comportamentului-18 credite, prof. Dubei Liliana 

2. Cursul  de formare Strategii de management ȋn dezvoltarea parteneriatului şcoală -familie-

comunitate (24 ore)-august 2022 

3. Cursul  de formare Modalităţi de prevenire şi soluţionare a situaţiilor de conflict ȋn cadrul 

educaţional- (24 ore)-august 2022 

4. Cursul  de formare Captiveaza-ti elevii ȋn  online mai ceva ca ȋn clasa-6.11.2021-furnizat de 

Asociaţia Sellification 

5. Cursul  de formare Jocuri didacticela şcoală, ȋn tabără şi online -furnizat de Asociaţia 

Sellification 

6. Cursul  de formare Susţine lecţii online aproape fără efort--furnizat de Asociaţia Sellification 

7. Cursul  de formare Mentori pentru elevii noştrii-furnizat de Asociaţia Sellification 

8. Cursul  de formare Cum să faci din GDPR aliatul tău ca profesor sau director de şcoală-3.11.2021- 

furnizat de Asociaţia Sellification 

9. Cursul  de formare Proiectul Clasa deschisă-furnizat de Asociaţia Sellification-15.12.2021 

10. Cursul  de formare Cậştigă două ore pe zi !7 tehnici simple de Management al timpilui-

12.01.2022- furnizat de Asociaţia Sellification 

11. programul Autorat ştiinţific  la Universitatea Ovidius din Constanţa-prof. Boboescu Remus 

12. Programul de formare pentru constituirea Corpului Profesorilor Evaluatori pentru Examenele si 

Concursurile Nationale (CPEECN)-15 credite, prof. .Panelimon Mihaela 

13.  Cursul de formare "Proiectul Clasa Deschisă-Cum să primești și să oferi feedback de ajutor", 

SELLification, București (16.12.2021); Prof. Adam Lavinia  

14. Cursul de formare "Suport Vital de Bază", Asociația de Educație și Caritate "Părinți Salvatori" , 

Timișoara;- Prof. Adam Lavinia  

 



           Colegiul Economic “Franceso Saverio Nitti” 

                                 Timișoara, Str. Corbului nr. 7C Tel./Fax: 0256 490 980 

 

57 

 

Toţi profesorii  şi-au ȋndeplinit  conștiincios și punctual atribuțiile, au participat la consiliile 

profesorale și s-au implicat ȋn toate activitǎțiile desfǎșurate la nivelul  ariei curriculare.  

 

 De asemenea tot ȋn vederea perfecţionării unele cadre didactice au participat la simpozioane şi sesiuni 

de comunicări destinate cadrelor didactice. 

La nivel județean: 

1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Antreprenoriatul, cheia succesului”, participare  cu lucrare- 

prof.Olariu C 

La nivel national : 

2. Simpozionul Național „Calitatea produselor și a serviciilor ”, „Calitatea educației, caliatea mediului ”, 

Ediţia a XIII-a, organizat de  Liceul Tehnologic Azur Timișoara, Asociația Generală a Inginerilor din 

România, filiala Timiș , Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Chimie Industrială și 

Ingineria Mediului  (10.11.2021) cu ISSN 2065-0833; participare cu lucrare cu ISSN 2065-0833               

prof.Olariu C( Analiza alternativă a activităţii elevilor”), prof Adam.L("Energii regenerabile"  ) 

3. Simpozionul Național "Prețuiește viața", ediția a IV-a organizat în prteneriat cu Școala Gimnazială 

Săcălaz, 25.02.2022- participare cu lucrarea "Studiul polenului alergen din timișoara" cu ISSN 2668-

1242 și ISSN-L 2668-1242.-prof .Adam L. 

         La nivel internaional : 

4. Simpozionul internaţonal”Educaţia şi noile tehnologii ȋn euroregiune”-decembrie 2021-- prof.Olariu  

5. Workshopul Get Yourself Skilled with Erasmus+, 21.12.2021- prof.Olariu C 

 

Au fost  valorificate prin aplicarea la clasǎ atȃt ȋn activitǎțile didactice cȃt și ȋn cele extrașcolare cele 

ȋnvǎțate la cursurile de formare, şi au fost  diseminate metodele și informațiile acumulate prin lecțiile 

demonstrative și referatele metodice susținute ȋn cadrul catedrei  şi al cercului pedagogic. 

 Comisii de organizare, evaluare, elaborare subiecte la concursurile și examenele de 

specialitate 
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La nivel județean 

1. Concursul judeţean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante /rezervate ȋn unităţile de 

ȋnvăţămậnt preuniversitar 2021- Membru ȋn comisia de elaborare subiecte şi evaluare  la prof. Olariu 

C 

2. Concursul judeţean Testarea a personalului fără studii corespunzătoare postului pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante /rezervate ȋn unităţile de ȋnvăţămậnt preuniversitar 2021- 

Comisia de de elaborare subiecteşi şi evaluare la Olariu C 

3. Concursul de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct din instituţiile de ȋnvăţămậnt 

de stat din judeţul Timiş - Responabil de sală , prof. Olariu C 

4. Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici”, etapa judeţeană  , 26.03.2022,  membru 

al comisiei de organizare şi desfăşurare, al comisiei de evaluare, prof. Olariu C, Pantelimon M, 

Sȋrmon L 

5. Simularea examenului de bacalaureat 2022- prof. Sȋrmon L, prof. Olariu C, prof. Pantelimon ȋn 

calitate de profesori evaluatori, prof. Goloşie Graţian -profesor asistent 

6. Examenul de bacalaureat ,sesiunea iunie 2022- prof. Sȋrmon L, prof. Olariu C, prof. Pantelimon ȋn 

calitate de profesori evaluatori, prof. Goloşie Graţian, prof. Dubei L -profesori asistent 

7. Examenul de Evaluare Naţională-prof.Olariu C ȋn calitate de monitor ISJ Timiş 

8. Olimpiada Națională de Biologie, etapa județeană, prof. evaluator organizată la Scoala Gimnazială     

Nr. 19 Timișoara, 19.03.2022; prof. Adam L. 

9. Olimpiada Națională de Fizică, etapa județeană-prof evaluator Dubei L. 

10.  Concursul Național de Matematică Aplicată A. HAIMOVICI, etapa județeană, 10.03.2022,  

Colegiul  Economic "F.S.NITTI" Timișoara, peofesor asistent; prof. Adam L. 

11.  Concursul Național "TERRA-Mica olimpiadă de geografie"pentru clasele V-VIII, etapa județeană, 

9.04.2022, prof. asistent, Școala Gimnazială Nr. 2 Timișoara; prof. Adam L. 

12.  Concursul școlar național "GEORGE EMIL PALADE", etapa județeană, Școala Gimnazială Nr.30 

Timișoara, 14.05.2022, prof. evaluator, prof. Adam L. 

13. Evaluarea Națională clasa a VIII-a, organizată la Școala Gimnazială Nr.2 Timișoara, 14-17.06.2022; 

prof.asistent, prof. Adam L. 

14.  Examenul Național de Bacalaureat -prof. corector, organizat la Liceul "Dositei Obradovici" 

Timișoara. 23.06.2022; prof. Adam L. 

15. Examenul Național de Titularizare-prof. asistent . 13.07.2022, Liceul Teoretic "Grigore Moisil" 

Timișoara; prof. Adam L. 
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16.   Examenul Național de Definitivare în Învățământ, prof. asistent 20.07.2022. prof. Adam L. 

17. concurs în școală de ocupare a posturilor didactice vacante la Școala Gimnazială Moșnița Nouă și 

Periam-prof. Cazacu I 

La nivel interjudețean şi naţional: 

 

18. Concursul interjudeţean „Minimath-Tm”, ediţia a VII-a (2022), proiect cuprins în Calendarul 

Activităților Inspectoratului Școlar Județean Timiș 2021-2022,  poziţia 121, desfășurat  în data de  

4.06.2022 - prof. Olariu C, membru al comisiei de organizare şi desfăşurare, al comisiei de evaluare, 

al comisiei de propunere subiecte  

19. Concursul naţional de cunoștințe pentru elevii de liceu ,,FEAA ECONOMICA RIPENSIS”2022- 

prof. Olariu C ,membru al comisiei de propunere subiecte 

 

20. Concursul naţional de matematică aplicată ”A.Haimovici”, etapa naţională, coordonator ţi pregătire  

elevi participanţi, profesor ȋnsoţitor al lotului judeţului Timiş - prof. Olariu C 

21. Festivalului-concurs județean (CAEJ, poziția 10) pentru elevi „Festivalul matematicii la CNSH”, 

derulat în data de 15.II.2022 la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci, jud. Galați, Implicarea, 

în calitate de prof. îndrumător, coordonator elevi- prof. Olariu C 

22. Concursul internaţional de matematica şi informatică ”Caius Iacob” - prof. Olariu C, membru al 

comisiei de evaluare, al comisiei de propunere subiecte 

 

 

Prof. Olariu Carmen  a fost  admisă ȋn corpul profesorilor metodisti-Isj Timiş-disciplina matematică,  ca 

membru ȋn cadrul Consiliului consultativ al disciplinei Matematică, a fost desemnată responsabil al 

Cercului Pedagogic liceu, filiera tehnologica şi vocatională.  

 

Prof. Cazacu Irina  a fost  admisă ȋn corpul profesorilor metodisti-Isj Timiş-disciplina Chimie,  ca membru 

ȋn cadrul Consiliului consultativ al disciplinei Chimie. 

 

 

  F. Conduita profesională 

 Membrii comisiei au respectat programul de lucru şi toate atribuţiile prevăzute în fişa postului. Au 

realizat portofoliul personal şi l-au actualizat periodic. S-au manifestat atitudini morale şi civice 

adecvate profesiei . S-au  respectat deontologia didactică şi am promovat normele deontologice. 

  S-au  respectat toate dispoziţiile prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECI, Consilui Local. S-au 

respectat şi  aplicat procedurile stabilite în cadrul CEAC din şcoală. Au completat corect şi la timp 

documentele şcolare.  
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

-profesori bine pregătiţi, responsabili şi implicati 

 

-datorita resurselor de timp insuficiente 

pentru parcurgerea programei sunt furnizate 

elevilor prea putine aplicatii ale stiinţelor ȋn 

practică, care ar putea sa-i motiveze  

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

-exitenţa unei game largi de metode de 

autoperfecţionare a cadrelor didactice pentru 

predare ȋn sistem online 

-sprijin  acordat  de conducerea Colegiului 

Economic  “F.S.Nitti”  

  

 

 

 

-lipsa motivaţiei elevilor 

-nefrecventarea constanta a cursurilor 

online de către unii elevi 

-lipsa controlului suficient asupra activitatii 

elevilor ȋn ora, in  şcoala online 

-resurse de timp insuficiente 

 

 

 

Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional : perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice ȋn vederea formării unor competenţe  solide  pentru desfăşurarea lecţiilor fizic,  ȋn  mediul online 

sau ȋn sistem hibrid, motivarea elevilor pentru studiu, realizarea progresului școlar,  pregătirea ȋn 

continuare a elevilor pentru examenul de bacalaureat, recuperarea  celor cu ritm lent de ȋnvăţare, 

colaborarea ȋn continuare cu toţi factorii implicaţi pentru realizarea unui real progres şcolar. 

 
C. Aria curriculara OM SI SOCIETATE 

 

             În cursul anului şcolar 2021-2022, colectivul de profesori de la aria curriculară “Om și societate” 

a desfasurat urmatoarele activitati metodice: 

               -in luna septembrie proiectarea didactica a fost corect intocmita, respectand ultimele cerinte 

aparute in literatura de specialitate, incepand cu studiul atent al programei scolare, cu intocmirea unitara a 

planificarilor calendaristice si continuind cu imbinarea metodelor  moderne cu cele traditionale in 

activitatea desfaşurată la clasă.; 

               -datorită modificărilor intervenite in procesul instructiv-educativ profesorii de ştiinţe socio-

umane au intocmit şi aplicat modele de teste iniţiale la diferite materii (istorie, logica, psihologie, 

economie si geografie). Datorita rezultatelor obţinute au fost stabilite si raportate tabelele la nivelul 

claselor; 

♣Predarea programei şcolare de catre membrii comisiei s-a realizat integral, in realizarea activitaţilor 

didactice au fost utilizate strategiile necesare care sa optimizeze procesul de invatare al elevilor şi să 

conducă la formarea competenţelor specifice. 

  În predarea în sistem online au fost folosite mai multe canale de comunire – Google classroom-

platforma G-suite a școlii, rețelele de socializare, WhatsApp, aplicație videoconferință – Zoom, etc.  

  ♣Parcurgerea materiei de către membrii comisiei s-a realizat ritmic preocuparea  ca elevul sa devină 

participant activ al demersului didactic a fost concretizată în schimburi de experienţă la nivelul catedrei, 
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avand diverse teme metodice şi ştiinţifice. A fost ales conţinutul lecţiilor  in functie de numarul de ore 

alocat pe clasa (una pe saptamana) si in concordanta cu nevoile elevilor si cu resurse existente în şcoală. 

Unităţile de învatare au avut un conţinut logic şi echilibrat, iar sarcinile de lucru ale elevilor au fost 

stabilite in functie de competentele  vizate.               

   ♣Evaluarea si notarea elevilor s-a realizat folosind metode clasice dar și interactive – Teste Quizizzis, 

Puzzle, iar ritmicitatea notarii a fost urmarita lunar de catre o comisie numita de directiunea scolii. In acest 

sens, au fost intocmite si o serie de rapoarte in care au fost mentionate situatiile concrete. 

 ♣ Modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei au fost: pe grupe, frontal 

sau individual. A fost facilitată munca individuală a elevilor care au realizat prezentări, referate sau 

proiecte iar apoi s-au organizat lecţii transdisciplinare care au vizat domenii înrudite precum economia, 

literatura si religia.  

 

  ♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învatare sau cu dificultati în dobândirea    

cunoştinţelor, deprinderilor si atitudinilor au apartinut psihologului şcolii  (prof. Popescu A. ). 

 

  ♣ Elevi cu situatia şcolara neîncheieta (datorita modulelor predate la clasa, iar in unele cazuri modulul a 

fost încheiat la finalul sem. I ). 

 

 ♣ Elevi corigenţi (nu este cazul la disciplinele socio-umane). 

 

 ♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă si rezultatele obşinute în vederea 

participarii acestora la concursurile scolare, la sesiuni de comunicari sau simpozioane (prof. Bugarschi M. 

si prof. Dina L., prof. Chirila I.,  prof Calin M. prof. Trifan V. si prof. Ghiorghita M.). 

 

Rezultate competitii: 

 

 

Nivel local: 

 

Premiul Nume şi prenume elev Clasa Profesor 

Mențiune Echipa Reprezentativă a școlii - fotbal IX -XII Balint Albert 

 

     

          Nivel județean: 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

I Borlozan Dorian Ioan X A Dumitrescu Angela 

III Luncan Andreea X A Dumitrescu Angela 

 

         Nivel national 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

I Vâlcan Cristina și Constantin Ariana X A Dumitrescu Angela 
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II Sîrbu Bianca și Predescu Ana Maria  Dumitrescu Angela 

III Suiugan Cecilia și Gogoșanu Adriana  Dumitrescu Angela 

Mențiune Sperle Nicolae Bogdan și Grigore Alin  Dumitrescu Angela 

 

 

♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali – pregatirea pentru examenul de bacalaureat la 

urmatoarele discipline: geografie, economie si logică (prof. Calin M., prof. Trifan V., prof. Chirila I., prof. 

Dina L.). Pregatirile s-au desfasoarat saptamanal conform planificarilor afisate, urmarind realizarea 

proiectului ROSE. 

 

♣ Menţionăm modalităţi de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor 

iar problema s-a realizat în cadrul consiliului clasei la care a participat si direcţiunea şcolii. Hotărările au 

fost luate de comun acord iar elevii problema au fost monitorizati săptămânal. . 

 

♣ Acţiuni întreprinse în vederea optimizării relaţiei profesor- diriginte, profesor-elev împreună cu 

psihologul şcolii (prof. Popescu A.);(daca a fost cazul). 

- colaborarea cu Fundatia Estera pe teme de educatie sexuala; 

- protocolul cu Penitenciarul Timisoara; 

- activitati in cadrul Centrului Antidrog Timisoara; 

- activitati in cadrul proiectului “De la scoala la viata profesionala” 

 

♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi 

nominal membrii catedrei ce au participat pentru : 

            a)a se  instrui : - cursul “ Evaluare psihologica a copiilor si adolescentilor” si “ Probleme 

psihologice ale copilariei si adolescentei”, “ Dificultati de invatare” (  prof. Popescu A.); 

            - activitate in cadrul proiectului “ Viata la pozitiv “ (prof. Calin M. ); 

            - implementare proiecte “Elevii de astăzi - contabili de mâine,Antreprenoriatul – primii pași în 

dezvoltarea afacerii” (prof. Perian S.) 

 

           b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii: 

             - aniversarea Zilei Nationale de 1 Dec. 1918,  profesorii de istorie au  coordonat si sustinut 

aniversarea evenimentului prin prezentări documentare si referate ale elevilor .Datorita colaborarii 

interdisciplinare  momentul a fost marcat de un program artistic cu cantece si poezii patriotice denunit 

“Sfantul Apostol Andrei – Ocrotitorul Romaniei. Noi suntem Crestini! Noi suntem romani!” sub 

indrumarea prof. Perian Simona (28 nov. 2021), realízate în sistem online; 

   - dezbaterea si prezentarea documentară “Revoluția de la Timișaora – 16 dec. 1989 “ sub 

indrumarea prof. Dumitrescu Angela cu participarea elevilor  clasei a IX-a G 

- activitate de aniversare a 163 de ani “24 ian. 1859 -  Unirea Principatelor Române” ;            

- lectie  deschisa la clasa a X – a B dedicată Unirii Principatelor ( prof. Bugarschi M.) 

 

 ♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati  dovezi şi titlul activităţii) 

- cursul de perfectionare “ Predarea istoriei recente a Romaniei” ,  25 credite (prof. Dina L.); 

- cursul de perfectionare “Managementul programelor educaționale”, 25 de credite (prof. Bugarschi 

M., prof. Calin M.); 
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- cursul de perfectionare  “Managementul organizatiei scolare”, 25 de credite (prof. Bugarschi M, 

prof. Calin Maria); 

- cursul de perfectionare “Poiectare, instruire și evaluare didactică”, 30 de credite (prof. Bugarschi 

M. ); 

- program de perfectionare “Management sistematic al clasei de elevi”, 60 de credite (prof. Trifan 

V..); 

- stagiul de formare “Sportul in comunitatea mea” (prof. Balint A.); 

- o parte dintre profesori nu au intrunit 90 de credite necesare ( prof. Balint A., prof. Chirila I.) 

 

♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii): 

       - cercul de “ Istorie recenta a Romaniei” cu elevii din clasele a IX-a si a X –a cu activitati bilunare ( 

prof. Dina L.) 

        - activitate interdisciplinara – concurs in cadrul scolii “Ziua mondiala a Educatiei”, clasa a XI-a B, 

prof. Perian S. si prof. Bugarschi D. (05 oct. 2021); 

        - cu ocazia comemorarii Zilei Holocaustului (09 oct 2021) am marcat evenimentul in context 

European si national prin prezentarea unor filme documentare 

        -colaborare la Revista “Ecologica” revista scolara judeteana sub coordonarea prof. Ghelbere D., 

concurs faza interjedeteana (oct. 2021); 

- continuarea parteneriatului cu Biblioteca Judeteana Timis, parteneriat care vizeaza promovarea 

valorilor intelectuale in rindul tinerilor (prof. Dina L.); 

            - prof. Dumitrescu A. impreuna cu un grup de elevi a realizat un montaj de foto -documente cu 

titlul “Unirea,in istoria romanilor” care cuprinde materiale privind momentele unirii ; 

             - vizitarea Muzeului Memorialul Revoluției de la Timișoara cu elevii clasei a X-a A în cadrul 

proiectului “Eroii nu mor niciodată”, 16-17 dec. 2021 (prof. Dumitrescu A.); 

             - comemorarea Revoluției din decembrie 1989 prin participarea on-line îmreuna cu elevii claselor 

a X-a A,B la activitățile organizare de ISJ Timiș în colaborare cu Asociația ALTAR (Asociația luptătorilor 

la Revoluția din Timișoara, arestați la revoluție) inclusiv la Concursul Județean “Revoluția de la 

Timișoara 1989, oameni, fapte, locuri” secțiunea creații audio-video (desfășurat în 22.12.2021); 

             - participarea cu elevii selectați la Concursul Național de Istorie, ediția a VIII-a, “Istoria între mit 

și realitate” – 100 de ani de la îcoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, (prof. Dumitrescu A) ; 

             - 15 ian. 2022 – activitate tematica comemorativă – “Eminescu, dincolo de cuvant … Eminescu, 

poet religios”; 
             - umrărind o perfecționare continuată,  am urmat și absolvit cursul programului de formare pentru 

constituirea ’Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)’, acreditat prin 

OMEC nr. 6081/2020;  
           - am coordonat grupul de elevi ai școlii noastre care au participat la Concursul Național de Istorie ‘‘Rolul și 

locul regelui Mihai în istorie’’, din cadrul Proiectului Național ‘‘Istorie între mit și realitate’’, ediția a VIII-a, 21 mai 

2022, la Secțiunea I – Cunoștințe/Eseu istoric, organizat de ISJ Timiș și Colegiul Național Pedagogic ‘‘Carmen 

Silva’’, Timișoara; elevii Petrovici Norbert și Rotunjanu Marco au obținut premiul I iar Subin Tijana și Stepanov 

Zoran au obținut premiul II; 

          - participarea cu elevii la activitățile proiectului transfrontalier IPA, implementat de Liceul Teoretic 

“D. Obradovici” in parteneriat cu Liceul ‘Borislav Petrov Braca” Vârșet, Serbia – “Școala lingvistica 

bănățeană”,  
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          - am urmat cursul de formare continuă a persolalului didactic ‘Proiectare, instruire și evaluare 

didactică’’ organizat de Asociația Didakticos, Timișoara și am obținut diploma de atestat (29 martie 

2022); 

        - am participat la traducerea şi verificarea subiectelor de istorie în limba sârbă privind examenul de 

bacalureat, sesiunea iunie 2022). Activitatea s-a desfăşurat la CNEE Bucureşti, în calitate de membru 

colaborator, 

- în calitate de profesori evaluator, am participat la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 

2022;                                                      

       

            Scoala on-line ne-a oferit prilejul de a explora noi moduri de învatare. Metodologia clasică ( 

predare – invațare – verificare ) poate fi inlocuită cu mijloace mai atractive. În această perioada am 

consultat o multime de materiale care au facilitat accesul elevilor la informație, iar subiectele predate au 

fost urmarite dintr-o altă perspectiva. 

      În activitetea depusa s-a inscris şi participarea la activitaţile metodice ale profesorilor de ştiinţe socio-

umane din Timişoara cât şi colaborarea cu profesorii diriginţi şi părinţii, dovedind prin aceasta 

preocuparea constantă de a desfăşura o activitate eficientă. 

 

                                                                ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Intocmirea planificarilor anuale si semestriale conform 

noilor programe; atingerea obiectivelor propuse in planul 

managerial; implicarea profesorilor in diverse activități 

privid evaluarea inițială, de progres și finală 

 

 

Nu se pun in aplicare cunostiintele 

dobandite; folosirea unor metode invechite 

de predare – invatare; nerealizarea unei 

comunicări optime intre profesori si elevi 

rezultand unele situatii conflictuale  

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

-folosirea eficienta a mijloacelor de predare – invatare; 

dezvoltarea competentelor si de formare a propriilor 

opinii; diversitatea metodelor de evaluare – referate, 

investigații, proiecte și portofolii 

 

Lipsa motivatiei de invatare si a spiritului 

competitiv; numărul mare al elevilor cu 

probleme de absenteism la orele online 

 

 

Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional  

 

- stabilirea unor relatii de lucru cu elevii, specific sistemului de predare online; 

- proiectarea activitatii didactice in raport cu stilul de invatare al elevilor; 

- sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de invătare prin pregatire suplimentara; 

- derularea activitatilor de la simplu la complex; impărtirea sarcinii de invătare in pași mici de 

realizare, facilitand elevilor intelegerea continuturilor parcurse. 

 

 



           Colegiul Economic “Franceso Saverio Nitti” 

                                 Timișoara, Str. Corbului nr. 7C Tel./Fax: 0256 490 980 

 

65 

 

D. Aria curriculara Tehnologii    

 

Din această arie curriculara fac parte următoarele cadre didactice: 

 

Aghiciuc Monica 

Avram Mihaela 

Bărbos Andrea 

Bufan Corina 

Chirilă Cosmina 

Ciocodeică Ana 

Dudaș Aura 

Iancu Sorina 

Pau Adriana 

 

           

         Proiectarea  activitatii                                                                                                       

Jenei Georgeta 

Pane Dina 

Saftiuc Raluca 

Sebeșan Daniela 

Sfetescu Adina 

Spălățelu Florina 

Stoiconi Claudia 

Șerban Victoria 

Trică Gabriela 

Vasiescu Ramona 

 

 

 

Darcaci Bianca 

Sarbu Lavinia 

Puiu Dana - TIC 

  

În ceea ce privește proiectarea activității, toate cadrele didactice care au făcut parte din aria 

curriculară Tehnologii: 

- au respectat programa şcolară în elaborarea planificării calendaristice şi a unităţilor de învăţare; 

- au analizat rezultatele obţinute la evaluările iniţiale, stabilind măsuri de ameliorare, folosind metede de 

autuevaluare, evaluare colectivă; 

- proiectarea didactică anuală şi calendaristică  au realizat-o pe baza analizei programei, corelând 

competenţele specifice cu conţinuturile din curriculară, prin selectarea aplicaţiilor şi a activităţilor de 

învăţare, realizând la termen proiectarea obiectivă, eficientă şi aplicabilă la clasă; 

- cadrele didactice care au avut în încadrare module de pregătire/ stagii de practică, au adaptat programele 

pentru CDL în conformitate cu solicitările partenerilor economici prin realizarea de contracte parteneriale; 

- au folosit TIC în proiectarea calendaristică şi a unităţilor de învăţare,integrând competenţele cheie TIC. 

 

          Realizarea  activitatilor didactice 

 

          Cadrele didactice din aria curriculară Tehnologii: 

- au selectat şi folosit în activitatea didactică metode activ- participative de predare-învăţare, evaluare; 
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- au utilizat resursele materiale existente, inclusiv resursele TIC pentru optimizarea activităţii didactice- 

platforma Roct, programul Saga, Moodle în cadrul modulelor Utilizarea Computerului în contabilitate și 

Firme de exercițiu;  

- au creat materiale didactice utile în activitatea didactică (prezentări power- point)  

- au instruit diferenţiat elevii, au realizat ore de pregătire remedială pentru elevi 

 

           Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

           Cadrele didactice din aria curriculară Tehnologii: 

- au realizat, aplicat  teste iniţiale şi formative elevilor; 

- au realizat şi aplicat planurile individuale  remediale; 

- au utilizat consecvent şi coerent diferite instrumente de evaluare, promovând autoevaluarea şi 

interevaluarea, precum şi instrumente alternative de evaluare, respectând criteriile de exigenţă în evaluare; 

- au întocmit teste de evaluare cu bareme de corectare corespunzătoare, au verificat periodic portofoliile 

întocmite de elevi, pe suport de hîrtie şi electronic (PPT cu teme  

date).  

- au aplicat chestionare de satisfacţie a educabililor,valorificând rezultatele obţinute în proiectarea 

viitoare; 

- au făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei scolare la nivel local și județean, aria curriculara 

Tehnologii 

- au mentinut, ca si profesor diriginte, permanent legatura cu parintii elevilor și am organizat ședințe cu 

părinții. 

În ceea ce privește evaluarea elevilor, în regim on-line putem spune că a fost total diferită, față de evaluare 

la clasă când s-a lucrat față în față cu elevul. Au fost folosite modalități diverse de evaluare, atât pentru 

cea orală, cât și pentru cea scrisă. 

Evaluarea orala a avut la bază, pe de o parte interacțiunea elevului în timpul predării de 

cunoștințe noi și pe de altă parte susținerea individuală a fiecărui elev a unei activități independente 

atribuite în prealabil, cum ar fi: referat, eseu, prezentare PPT, portofoliu, activitate practică. 

Evaluarea scrisă a elevilor s-a făcut cu ajutorul unor teste de evaluare, teste on-line, aplicații IT și aplicații 

practice, gen exerciții sau probleme. 

 

          Managementul clasei de elevi 

  

         În calitate de diriginti  unele cadre didatice s-au  ocupat de consilierea elevilor şi a părinţilor 

acestora, prin organizarea de ședințe, discutii online, ȋndeosebi  în vederea comunicǎrii progresului școlar, 

pentru stimularea progresului la învaţatură, pentru  o orientare profesională corespunzătoare.  

         A fost coordonată participarea  elevilor cu lucrări la simpozioane, sesiuni de comunicări,  

desfăşurate ȋn cadrul unor proiecte educaţionale organizate online  la nivelul şcolii, local, judeţean sau 

naţional. 
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        În cadrul acestei arii curriculare anumite cadre didactice au participat împreună cu elevii școlii 

noastre la diferite concursuri și competiții organizate on-line sau fizic , obținând premii și rezultate 

remarcabile. 

 

 

           Nivel international 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

II Gout de 

France 
BORS  ANA 

X F 

Sfetescu Adina 

 

            Nivel national 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

III 

Concurs 

FEEA 

BERCIA  GEORGIANA 

 

  XI B 

Aghiciuc Monica 

I Concurs 

FEEA 
COLCER  ADELINA 

XII A 

Bufan Corina 

M 

Concurs 

FEEA 

POPOVICI  BEATRICE 

XII A 

Bufan Corina 

Premiu 

Special 

TIJANA SUBIN 

SAUCA ANDREEA 

XI A 

Dudas Aura 

 

   

             Nivel județean: 

 

Premiul Nume şi prenume Clasa Profesor 

III Contic OBREJA  MAIA XI B Aghiciuc Mokica 

M Contic VLADU ANDREI XI B Aghiciuc Monica 

M 

Olimpiada  
SZABO  STEFANIA 

XI B 

Aghiciuc Monica 

M 

Olimpiada 
VLADU ANDREI 

XI B 

Bufan Corina 

I 

Olimpiada 
BRAN EVELINE 

XI F 

Bufan Corina 

II 

Olimpiada 
SAVU RAMONA 

XI A Bufan Corina 

Saftiuc Raluca 

Vasiescu Ramona 

Dudas Aura 

M 

Olimpiada 
SZABO STEFANIA 

XI B 

Bufan Corina 
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M 

Olimpiada 
BEDELEAN ALEXANDRA 

XI C 

Bufan Corina 

M 

Olimpiada 
STRECHE ADRIAN 

XI C 

Bufan Corina 

I Stiu si 

Aplic 
TIJANA SUBIN 

XI A 

Dudas Aura 

III Stiu si 

Aplic 
SAUCA ANDREEA 

XI A 

Dudas Aura 

I Made for 

Europe 
ROTUNJANU MARCO 

XI A 

Dudas Aura 

III Prot 

Consumat 
TINTOI ROXANA 

X C 

Dudas Aura 

M Prot 

Consumat 
OGARTIN OCTAVIA 

X A 

Dudas Aura 

M Prot 

Consumat 
BORLOZAN DORIAN 

X A 

Dudas Aura 

I Parada 

Etniilor 

din Banat 

BIRU BIANCA  PRISNEAC ROVENTA 

 

X G 

Sfetescu Adina 

I 

Olimpiada 
BRAN EVELINE 

XI F 

Sfetescu Adina 

II Traditii 

Culturale 

de ieri si 

de azi 

DAMIAN FRANCISC, LET MIHAELA, 

MALITA PETRU 

XI A Dual 

Sfetescu Adina 

III 

Concursul 

Jud pe 

Meserii 

DAMIAN  FRANCISC 

XI A Dual 

Sfetescu Adina 

M Conc 

Jud pe 

Meserii 

NEDELCU NAOMI, MALITA PETRU, 

SAMZIAN CRISTINA 

XI A Dual 

Sfetescu Adina 

M 

Olimpiada 
BEDELEAN  ALEXANDRA 

XI C 

Stoiconi Claudia 

M 

Olimpiada 
STRECHE ADRIAN 

XI C 

Stoiconi Claudia 

II Contic MANEA ALEXANDRU XI D Trica Gabriela 

IIIContic MANEA CRISTIAN XI D Trica Gabriela 

M Contic MURAU ANDREI XI D Trica Gabriela 
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           În cadrul activităților extrașcolare cadrele didactice care sunt și diriginți au organizat împreună cu 

clasele respective diverse activități sau au participat împreună la activități organizate de alte instituții 

partenere. 

         Toţi profesorii comisiei au colaborat eficient cu diriginţii claselor la care predau pe whatsap, pe mail, 

pe grupurile claselor de whatsapp, sau pe classsroom, ȋnştiinậndu-i pe acestia  de eventualelor probleme 

ivite sau asupra frecventei elevilor la ora, asupra progresului elevilor. Au participat la consiliile claselor şi 

unii dintre ei la şedintele cu părinţii -la clasele unde predau sau au comunicat cu parinţii telefonic sau pe 

grupurile special create. 

 

         Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

          Cadrele didactice au valorizat competenţele dobândite de-a lungul anilor de perfecţionare în actul de 

predare – învăţare - evaluare; astfel au desfasurat si au participat la activitati in scopul dezvoltarii 

profesionale: 

          - experti pentru implementarea proiectului ROSE; 

          - evaluatori în cadrul examenelor de competente profesionale nivel 3 si 4 de calificare; 

          - membrii in comisia de organizare si desfasurare a olimpiadei la nivelul ariei curriculare 

Tehnologii, etapa locala si judeteana; 

         - membrii in comisia de organizare  a simularilor pentru examenul de bacalaureat si  

 in comisia de evaluare a competentelor, in cadrul examenului national de bacalaureat; 

 

         - publicarea de articole didactice si stiintifice  

                           MDPI Plants Antioxidant Activity and Discrimination of Organic Apple  

                           Gestionarea situatiilor conflictuale in clasa de elevi”, in Revista            Antreprenoriatul – 

Primii pasi in dezvoltarea afacerii, 

                           revista Antrepreoriat-cheia succesului, 

 

         - participarea la conferinte si alte activitati: 

                   Cultura si Educatia azi in Timisoara Culturii Europene 

                   ‘Educatia azi in Timisoara Culturii Europene”, editia a VII-a, Universitatea de Vest 

din Timisoara. 

                    "Ziua Portilor Deschise” organizat de Facultatea de Management si Turism Rural, 

Timisoara. 

                     “Viitorul în tehnologia IT” 

                               Webinariile “Construim împreună #1” organizate de Universitatea      Politehnica din 

Timișoara; 

                               programul de formare continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II – învățământ GIMNAZIAL”.  

                               proiecte educaționale cu diverse instituții pe teme privind combaterea violenței și a 

comportamentelor nesănătoase 

                                proiecte de predare-invatare-evaluare prin utilizarea pachetului de licente Clasa 

Viitorului ( Google Workspace forEducation) 
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                                webinar-ul cu tema: ,, IGNATUL- SĂRBĂTOARE RELIGIOASĂ, TRADIȚIE ȘI 

POVESTE, organizat de Facultatea de Management și Turism Rural  

                                seminarul:,,ANTREPRENORIATUL ÎN RÂNDUL TINERILOR,, 

 

 

         Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare   

 

                -  coordonarea practicii pedagogice pentru studenti 

       -  încheierea de contracte de parteneriat cu instituții de învățământ superior; 

       -   încheierea de contracte de parteneriat și colaborare de operatori economici din domeniile de 

comerț, turism și alimentație publică: KFC, Pizza Hut,Taco Bell. 

        -  încheierea de contracte cu agenții economici, în vederea desfășurării practicii comasate în 

domeniile comerț, turism și alimentație publică; 

        -   încheierea de contracte cadru pentru învățământul professional cu operatori economici din 

domeniul de turism și alimentație; 

        -  promovarea unității de învățământ la nivel local și județean. 

             -   realizarea materialelor de promovare pentru Festivalul EDUFEST si Targul liceelor 2022; 

             - intalniri cu presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania; 

             - organizarea competitiei : Antreprenoriatul- Primii pasi in dezvoltarea afacerii 

             - concurs interjudetean:,, PARADA ETNIILOR DIN BANAT", EDIȚIA A V-A, 

             - concursul gastronomic scolar interjudetean: ,, traditii culinare de ieri si de astazi” editia V 

 

         Conduita profesională 

 

         Cadrele didactice din aria curriculară Tehnologii: 

            - au manifestat atitudini morale şi civice reflectate în limbaj, ţinută decentă, respect vis-a- vis de 

colegi, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi; 

           - au respectat şi promovat deontologia profesională în orice situaţie au fost pusi 

           - au avut un comportament adecvat codului deontologic asumat, fiind în postura în care au 

promovat imaginea şcolii, a activităţii acesteia; 

           -au respectat şi  aplicat procedurile stabilite în cadrul CEAC din şcoală.  

           - au completat corect şi la timp documentele şcolare; 

           -au  respectat toate dispoziţiile prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECI, Consilui Local.  
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ANALIZA SWOT 

         Puncte tari: 
 - personal didactic competent, calificat; 

- parteneriate viabile şi eficiente; 

- conectare la internet 24 ore pe zi ; 

- preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii; 

- experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică, management educaţional cât şi în 

utilizarea echipamentelor şi utilajelor din dotarea şcolii; 

-interesul personalului didactic pentru formare continuă (cursuri de perfecţionare efectuate 

de majoritatea profesorilor); 

- accesul la Internet; 

- şcoala pregăteşte forţa de muncă calificată în domeniul meseriilor solicitate de piaţa forţei 

de muncă; 

- încheierea de parteneriate cu agenţii economici pentru instruirea practică; 

- rezultate bune la concursul pe meserii şi olimpiada tehnică; 

- acţiuni de popularizare a şcolii: site-ul şcolii, pliante, întâlniri cu elevii şi cu profesorii din 

şcolile generale din zonă la “Ziua porţilor deschise”.  

  

 Puncte slabe: 
                     - mai buna dotare a laboratoarelor pentru desfasurarea activitatilor; 

- lipsa manualelor de specialitate ; 

- nederulare de proiecte de finanţare pe formare adulţi; 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în proiecte cu finanţare europeană; 

- motivaţie materială redusă a cadrelor didactice, 

- colaborarea slabă cu părinţii, 

- diversificarea insuficientă a metodelor de evaluare, 

- programă şcolară încărcată care nu răspunde interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de 

muncă 

- implicarea  insuficientă a cadrelor didactice în elaborarea de proiecte educative, în 

elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, lucrul în  echipă; 

- resurse financiare insuficiente. 

 

Oportunitati: 
                     -  existenţa unei bune colaborări între şcoală şi primărie; 

- programe de parteneriat educaţional cu instituţii din domeniul educaţiei; 

-  oferte de proiecte europene 

- închirierea unor spaţii din şcoală în vederea creşterii veniturilor extrabugetare; 

- atragerea de fonduri prin prestări de servicii către  persoane fizice. 

- domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare  

- încheierea unor contracte cu firmele care doresc angajarea muncitorilor din zonă pentru a 

asigura testarea acestora 

- disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, 

susţinerea elevilor prin acordare de burse, sponsorizări pentru şcoală 
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- gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ 

- necesitatea formării continue a adulţilor 

 

Amenintari : 
                     - scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 

3% pe an 

- orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei 

preconcepute; 

- migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate 

- resurse bugetare insuficiente; 

- legislaţie financiară restrictivă; 

- dificultăţi în realizarea parteneriatelor; 

- finanţarea prin bugetul local nu acoperă toate cheltuielile necesare. 

 

Direcţii de acţiune pentru eficientizarea procesului educaţional :  

         - perfecţionarea continuă a cadrelor didactice ȋn vederea formării unor competenţe  solide  pentru 

desfăşurarea lecţiilor ȋn  mediul online sau ȋn sistem hibrid,  

         - motivarea elevilor pentru studiu,  

         - realizarea progresului școlar,   

         - pregătirea ȋn continuare a elevilor pentru toate concursurile si examenele corespunzatoare fiecarui 

nivel de pregatire,  

        - recuperarea  elevilor care au un ritm lent de ȋnvăţare,  

        - colaborarea ȋn continuare cu toţi factorii implicaţi pentru realizarea unui real progres şcolar. 

 

 
E. Aria curriculara Consiliere si orientare 

      

 A cuprins  un efectiv de 30 cadre didactice care au avut calitatea de profesori diriginti.  

OBIECTIVE URMARITE 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea extracurriculară în proiectarea 

activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor 

învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea 

şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism 
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f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor 

educaţiei de impact. 

 Activitati derulate in acest sens: 

 Completarea documentelor specifice  

 Prelucrarea regulamentelor (ROI, ROFUIP, PSI, Bacalaureat, Concursuri şcolare) 

 Proiectarea activității de consilere și orientare 

 Consilierea elevilor pe probleme legate de:  

          -  autocunoastere si imaginea de sine 

          -  reusita scolara 

          -  crize de dezvoltare 

          -  situatii de crize 

          -  rezolvarea/depasirea unui conflict 

          -  insusirea de tehnici de invatare eficienta 

          -  orientarea carierei 

          -  managementul stresului 

          -  prevenirea consumului de droguri,alcool si tutun. 

 Consilierea parintilor prin: 

 Sedinte cu parintii si activitati de consiliere a parintilor pe probleme legate de : 

          -  cunoasterea copiilor lor 

          -  intelegerea nevoilor si a comportamentului copiilor 

          -  ameliorarea relatiei cu proprii copii 

          -  sprijinirea scolii in educatia copilului 

          -  identificarea factorilor de risc in integrarea familiala, scoala, societate. 

 

 Colaborari cu profesorii din consiliul clasei pe probleme legate de: 

            - cunoasterea elevilor 

            - intelegerea problemelor elevilor 

            - sprijin in dezvoltarea elevilor 

            - optimizarea relatiei scoala-elev 

            - asigurarea echilibrului intre cerintele scolare si posibilitatile elevilor. 

 

            Pe parcursul anului, profesorii diriginti au urmarit ca prin activitatea desfasurata, sa materializeze 

trasaturile si principiile  activitatii de consiliere scolara, prin optimizarea modului in care elevul 

relationeaza cu scola, profesorii si colegii. 
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            La finalul semestrului I si al semestrului II, in ultima zi de scoala, dirigintii au desfasurat in sistem 

on-line, consiliul clasei, ocazie cu care s-au incheiat mediile la purtare si s-a transmis fiecarui elev situatia 

la invatatura. 

             Profesorii diriginti au  realizat periodic si la termen, raportarea activitatilor de dirigentie 

desfasurate in scoala on-line, intocmirea proseselor verbale si toate acestea au fost transmise pe email. 

 

Integrare europeană, relații internaționale, 

programe de cooperare internațională 

 
 Scoala a derulat  proiectul finantat ROSE (2018-2022), cu activitati in vederea cresterii 

promovabilitatii la examenul de bacalaureat. 

 

Scoala a demarat derularea  proiectul POCU TOP –Training Opportunity for Profession, 130674 ,   

in calitatea de  partener cu ISJ Timis. 

 Scoala a continuat colaborarile si parteneriatele: 

 Instituto Tehnico Commerciale “F.S.Nitti” Potenza-Italia;  

 INSTITUTO STATALE D`ISTRUZIONE SUPERIORE PROFESIONALE PERI SERVIZI St. M. 

Branca PESARO Italia; 

 Instituto Profesionale Di Stato Per i Servizi Alberghieri e Della Ristorazione Potenza – Italia;  

 Hohere Lehranstalten Für Wirtschaft Und Tourismus WIEN;  

 Şcoala Comercială „Bay Zoltan” Gyula;  

 Hohere Lehransthalten fur Wirtschaft  und Tourismus NeusiEdl am See-Austria;  

 POLJOPRIVREDNA SKOLA VRSAC; 

 LYCEE  F.Revoul , VALREAS, FRANCE; 

 LYCEE ECONOMIQUE TOULOUSE – LAUTREC ALBI  FRANCE; 

 SCOALA ECONOMICA KIKINDA,Serbia; 

 Kathe Kollowitz Schule Marburg. 

 Parteneriat de colaborare Centrul Cultural European DACIA, Chișinău, Republica Moldova; 

 Contract de parteneriat  Liceul Ekonomsko-Trgovinska Skola, Serbia; 
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Activitatea educativă 
      

I. DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative  

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică și altele.  

 Proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific cultural.  

 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului 

şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediul 

familial dezorganizat sau monoparental.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.  

 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experiență.  

 Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament civilizat în 

şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea elevilor.  

 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  

 Dobândirea sentimentului de respect, înţelegere faţă de familie, şcoală, societate, oameni, 

indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie etc.  

 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.  

 Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.  

 Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  

 Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în acte 

antisociale.  

 Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii naţionale).  

 Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în muncă.  

 Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).  

 Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în comportament , 

atitudine de respect faţă de mediu).  

PUNCTE TARI 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii 

judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre 

unităţile de învăţământ; 
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 realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul 

managerial al  metodice a diriginţilor, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

 s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate al acesteia, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

 folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

 s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii; 

 implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea cu manuale și rechizite gratuite; 

 perfecţionarea constantă a întregului personal; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

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

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

PUNCTE SLABE  

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

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare 

și extrașcolare ; 

 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 

pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

OPORTUNITAŢI: 

 vizionarea unor spectacole de teatru sau excursii on line etc. 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

AMENINŢĂRI: 

 existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 



           Colegiul Economic “Franceso Saverio Nitti” 

                                 Timișoara, Str. Corbului nr. 7C Tel./Fax: 0256 490 980 

 

77 

 

 influenţa „grupului” de elevi; 

 elevi cu probleme de comportament  

II. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta/elevi 

1. Proiectul ,,Centre de 

informare și consiliere 

școlară,, implementat de 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Timiș (B.A.P.C.) 

– activități cu caracter 

antidelictual și antivictimal 

22.09.2021-

finalul anului 

școlar 

Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Polițiștii B.A.P.C. 

Bugarschi Desanca 

Clasele a IX-a, a X-a, a 

XI-a 

 

2. Proiectul național 

,,Abilități pentru 

acțiune”,implementat de 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Timiș, Centrul de 

Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Timiș   

 

19.10.2021-

finalul anului 

școlar 

 

 

 

Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Bărbos Andrea 

Bugarschi Desanca 

Comisar șef de 

poliție Vasile 

Gavrilescu 

Elevii cls. a IX-a G 

 

 

 

 

  

3. Proiectul ,,Drogurile, Aripi 

de Plumb”,inițiat de 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Timiș și Direcția 

Județeană de Sport și 

Tineret Timiș, cu trei elevi, 

Octombrie-

noiebrie 2021 

Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Bugarschi Desanca 

Elevii cls. X-a B 

Urdă Dragoș Mihai 

Florin,  

Ganga Dumitru Robert 
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clasa a X-a B 

Zamfor Aurelian Alin 

 

4. 

,,Antreprenoriatul – primii 

pași în dezvoltarea 

afacerii,, - prezentare 

PowerPoint despre 

antreprenoriatul social 

21.10.2021 Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Dudaș Aura 

CȘE 

Petrovici Norbert, 

președinte 

 

5. HALLOWEEN-

organizarea unei expoziții 

(lucrări postate pe 

platforma de socializare a 

școlii) în care elevii au 

realizat diferite creații 

artistice(desene/colaje, 

sculpturi în dovleci, 

costume, machiaje) 

31.10.2021 Dir. Spălățelu 

Mariana 

 Desanca Bugarschi 

CȘE 

6. ,,Violența domestică-

,,sEvA- Stop! Eliminăm 

violența și agresivitatea,, - 

realizarea unui afiș 

tematic, proiect cofinanțat 

dinFondul Social European 

prin intermediul POCU 

2014-2020, de câtre 

Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului 

Timișoara 

21.11.2021 

 

 

 

Dir. Spălățelu 

Mariana Florina  

Dir.adj.Saftiuc 

Raluca 

Dudaș Aura 

Bugarschi Desanca 

 

 

CȘE 
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7. ,,Sfântul Apostol Andrei – 

Ocrotitorul României,, - 

expoziție online cu desene 

și filmulețe 

01.12.2021 Dir. Spălățelu 

Mariana 

Florina 

Dir.adj.Saftiuc 

Raluca 

Perian Simona 

Bugarschi Desanca 

CȘE  

Elevii cls. IX-XII 

 

8. 1 Decembrie – Ziua 

Națională a României, 

prezentare, expoziție 

online cu desene, 

filmulețe, mesaje, colaje, 

fotografii 

01.12.2021 

 

 

 

Dir. Spălățelu 

Mariana 

Florina 

Bugarschi Milivoi 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Elevii cls.X B 

9. Crăciunul  - decorațiuni și 

ornamente din materiale 

reciclabile, creații artistice, 

colinde, mesaje postate pe 

platforma specială făcută 

de CȘE 

22.12.2021 Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Dudaș Aura 

 

CȘE 

10. ,,Ziua internațională pentru 

Nonviolență în școală,,- 

concursul județean de 

creații artistice(desen, 

pictură, colaj) 

 

13.01.2022 Dir. Spălățelu 

Mariana Florina 

Dudaș Aura 

CȘE 
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11. ,,Mihai Eminescu,, ziua 

marelui poet național, 

prezentări PowerPoint, 

poezii, desene 

 

15.01.2022 Dir.Spălățelu 

Mariana 

Florina,  

Dir.adj. Saftiuc 

Raluca 

Bugarschi Desanca 

CȘE 

Cls. A X-a  

12. ,,Mărțișorul,,  01.03.2022 

 

Dir. Pau Adriana 

Bugarschi Desanca 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

 

13. ,,8 Martie,,  08.03.2022 Dir. Pau Adriana 

Dir.adj. Saftiuc 

Raluca 

Bugarschi Desanca 

 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

 

14. ,,Ajută la nevoie,, - 

strângerea de fonduri 

pentru poporul ucrainean 

 

20.03.2022 Dir. Pau Adriana 

Dir.adj. Saftiuc 

Raluca 

Diriginții 

 

CȘE 

15. Săptămâna ECO 

,,Oilright,, colectarea de 

ulei folosit 

04.04.2022 Dir. Pau Adriana 

Bugarschi Desanca 

 CȘE  

 

16. Săptămâna ECO 

,,SuperEco,, -mascota din 

06.04.2022 Dir. Pau Adriana 

Perian Simona 

CȘE 
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materiale reciclabile 

17.  Săptămâna ECO 

,,Curtea școlii prinde 

viață,, plantarea florilor de 

primăvară 

07.04.2022  Dir. Pau Adriana 

Bugarschi Desanca 

 

CȘE 

 

18. Ziua Europei – 9 Mai 

 

9 mai 2022 Dir. Pau Adriana 

David Simona 

 

CȘE 

19. Campania INTERNETUL 

– PRIETEN SAU 

DUȘMAN?, activitatea 

Poliției, invitați cms. Șef 

Călușeriu Laurențiu și ag. 

de poliție Croitoru 

Alexandru, din cadrul IPJ 

Timiș, B.A.P.C. 

26 mai 2022 Dir. Pau Adriana 

Dudaș Aura 

Bugarschi Desanca 

Cls. X B și XI A 

 

20. Biblioteca Județeană 

,,Sorin Titel,,- Atelierul de 

scriere creativă MaraText 

la Secția de Arte ,,Deliu 

Petroiu,, 

8 iunie 2022 Dir. Pau Adriana 

Dir.adj. Saftiuc 

Raluca 

Dubei Liliana 

Bugarschi Desanca 

 

Cls. a X-a B 

 

 

14. Concentrica 2021, 

Biblioteca Județeană Timiș 

,,Sorin Titel,, 

 

17 iunie 2022 Dir. Pau Adriana 

Dubei Liliana 

Bugarschi Desanca 

Cls. X-a B 

 

20. ,,Deșeurile – o problemă 18 iunie 2022 Dir. Pau Adriana  
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sau o resursă?,, strângerea 

de deșeuri din curtea școlii 
Dârcaci Bianca 

Bugarschi Desanca 

CȘE 

 

14. Prevenirea traficului și 

consumului ilicit de 

droguri și prevenirea 

delincvenței juvenile, 

activitatea Poliției, invitat 

cms șef Vasile Gavrilescu 

23 iunie 2022 Dir. Pau Adriana 

Bugarschi Desanca 

Cls. X-a B și a X-a C 

 

În anul școlar 2021-2022 s-au încheiat protocoale/parteneriate de colaborare cu diferite instituții 

pentru desfășurarea activităților educative. 

III. Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest an școlar activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a fost relativ bună. Au avut loc câteva 

întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea 

activităţilor existente în şcoală. 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, 

preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Școlar al Elevilor pentru 

anul şcolar 2021-2022. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru președinte, vicepreședinți și 

secretar, după calendarul și strategia stabilită (30 oct. 2021); s-au ales ulterior elevi-directori de 

departamente: concursuri școlare /extrașcolare, cultură și educație, programe școlare, sport și 

programe de tineret, avocatul elevului, mobilitate-informare-formare-consiliere. 

Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe 

problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru şi-a stabilit o agendă de lucru 

care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei, cadrele didactice şi 

conducerea şcolii. 
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În general la întruniri, au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la 

înălţimea aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine 

definite, ci după medii, autopropuneri etc. 

Consiliul Elevilor s-a implicat în diferite activități școlare și extrașcolare în cadrul școlii și în afara ei, 

majoritatea activităților prezentate anterior. 

IV.  Consiliul Reprezentativ al Părinților 

În luna septembrie a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022.  Acesta s-a reunit conform graficului întocmit, 

dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 

general. Consiliul reprezentativ al părinților s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor 

aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – 

educativ.  

Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o relație permanentă între 

părinți și cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin ședințe și lectorate cu 

părinții, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost de 70%, consultații săptămânale cu părinții 

care au solicitat.  

Legătura cu părinții elevilor s-a ținut permanent prin aplicații de socializare ca Fracebook, Messenger, 

WhatsApp, telefonic sau prin videoconferințe Meet și Zoom.  

V.PLAN DE MĂSURI. 

 Planurile de activitate pentru anul școlar următor vor fi întocmite având în vedere şi includerea 

următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe și prevenirea eventualelor probleme care pot 

apărea. 

Nr.crt. Obiectiv Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

Adaptarea strategiilor 

didactice la nevoile 

educaţionale ale elevilor și 

îmbinarea activităților 

Cadre didactice  

Permanent 
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1. 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

curriculare cu cele 

extracurriculare 

Implicarea mai activă a 

familiei în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice și al 

activităților extrașcolare 

Conducerea 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor 

educative privind prevenirea 

violenței în școală 

Responsabil cu 

activitatea educativă 

Responsabil Comisia 

pentru combaterea 

violenței 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 

Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai 

activă a 

familiei în prevenirea 

abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării 

disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Când este 

cazul 
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3. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor 

didactice moderne şi a 

învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 

catedre 

precum lecţii deschise, 

interasistenţe 

etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

 

 

4. 

Monitorizarea şi 

controlul 

activităţii 

pentru creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii 

Instructiv-educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

 

Conducere 

 

Permanent 

 
                COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII     (C.E.A.C.) 

 
C.E.A.C. si-a desfasurat activitatea la nivel de scoala  in vederea imbunatatirii calitatii educatiei, 

astfel: 

o elaborarea și finalizarea RAEI 2020-2021, cu Planul de îmbuntațire, și transmiterea 

acestuia la termenul stabilit de ARACIP; 

o Initializarea RAEI aferent anului școlar în curs; 

o Organizarea  CEAC (Stabilirea responsabilităților, a startegiei de lucru, a graficului de 

activități, a planului de activitati etc) 
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o Revizuirea regulamentului CEAC si a procedurilor operaționale; 

o Elaborarea de noi proceduri impuse de schimbarea legislatiei ca urmare a situatiei impuse 

de COVID 19 la inceputul anului scolar; 

o Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a 

părinţilor  şi a altor membri ai comunităţii; 

o Introducerea de activități și date pe platforma ARACIP pe toata perioada anului scolar; 

o Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în 

creşterea calităţii proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice; 

o Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului 

din partea beneficiarilor. 

o Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor. 

o Revizuire CDL-uri 

o Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor 

didactice. 

o Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea  rezultatelor activităţilor metodice sau de 

cercetare ştiinţifică, desfăşurate la nivel local, regional. 

o Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în asumarea 

responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare. 

o Implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere, precum si facilitarea 

accesului elevilor la consiliere si orientare profesionala. 

o Utilizarea rezultatelor activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea activităţii 

curente  şi a ofertei educaţionale cu scopul de a spori calitatea serviciilor de orientare şi 

consiliere pentru elevi 

o Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare;  

o Participare la cursuri de perfectionare; 

o Monitorizare activitati on line si la clasa 

o Afirmarea scolii in mediul de afaceri (participari targuri, prezentari, proiecte, vizite); 

o Sustinerea scrierii de proiecte si a implicarii in proiecte cu finanțare nerambursabilă  

(proiect POCU, aplicare proiect  Erasmus+, proiect ROSE) 

o Colaborarea profesorilor scolii in calitate de experti cu institutii de educatie din tara. 

 

Toti membrii Comisie CEAC au participat activ si s-au implicat in activitatile , dând curs 

cerintelor/ solicitarilor directiunii , I.S.J. Timiș si ARACIP în vederea imbunatatirii si mentinerii calitatii 

educației  în scoală.  

 

Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și consolidarea 

parteneriatului cu organizațiile sindicale din domeniul învățământului 

 
 Elevii, părinţii şi comunitatea au un cuvânt de spus în proiectarea CDL. 

 Existentă consiliile consultative ale elevilor, consiliul clasei și comitetele de părinţi. 

 Sunt prezenţi în cadrul C.E.A.C. si în cadrul Consiliului de administratie reprezentanți ai elevilor, 

parintilor, comunității și a mediului de afaceri. 
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Comunicarea instituțională 

 
 Doi reprezentanți al Consiliului Local ,un reprezentant al Primarului și trei reprezentanți ai 

operatorilor economici sunt membri în Consiliul de Administraţie al şcolii. Astfel, prezența lor 

intermediază relaţia cu autorităţile locale cunoscând oferta şcolii, obiectivele vizate de şcoală, respectiv 

problemele curente. În decursul anilor aceștia au avut un rol pozitiv în planificarea dezvoltării instituţiei, 

în apărarea intereselor şcolii la nivelul autorităţii locale. Pe lângă fondurile curente aprobate prin Bugetul 

local, şcoala mai apelează și la alte surse de cofinanțare. Spre exemplu, la Consiliului Județean Timiș se 

aplică pentru implementarea de proiecte aflate pe Agenda Culturală.  

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei Muncă este partener al şcolii în domeniul orientării şi 

consilierii profesionale a elevilor.  

 Dintre relaţiile cu instituţiile locale se mai poate aminti relaţia cu Primăria, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Timiș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Timiș, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară, 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliţia de Proximitate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

 În cadrul școlii funcționează un Infocentru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar ( 5 școli din Timișoara au un asemenea Infocentru). 

 

Scoala are incheiate protocoale/acorduri de colaborare: 

 

Nivel local 

 Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Timișoara, proiect „Centre de informare și 

consiliere școlară”; 

 Contract de parteneriat cu Teatrul pentru Copii si Tineret „Merlin” Timișoara, promovarea actului 

artistic, prezentarea de  spectacole, activități comune; 

 Acord de parteneriat Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Timișoara; 

 Acord de parteneriat Politehnica Timișoara; 

 Acord de parteneriat Universitatea de Vest din Timișoara; 

 Contract de parteneriat Fundația Estera Timișoara; 

 Proiect Educațional de Educație Civică ”Alege isteț” Timișoara ed I; 

 Acord de parteneriat în cadrul proiectului județean ”Alege isteț!” Timișoara Ed I 
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 Protocol de parteneriat educațional Școala Gimnazială nr.13 Timișoara; 

 Acord de colaborare Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 

Timișoara; 

 Contract de parteneriat  S.C. Vox Vali D S.R.L. Timișoara; 

 Protocol de cooperare în domeniul promovării sănătății  DSP Timiș; 

 Protocol de colaborare pe problematica domeniilor prioritare de acțiune ale Poliției Române în 

activitatea de prevenire a criminalității; 

 Program prevenirea violenței de învățământ preuniversitare ”Glad Voievod” Jandarmeria Română; 

 Acord de parteneriat educațional Asociația Enable Timișoara; 

 Acord de parteneriat educațional Colegiul Național pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara; 

 Protocol de colaborare USAMVB Timișoara, Facultatea de Management și Turism Rural; 

 Convenție colaborare Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” Timișoara; 

 Acord de parteneriat DPPD UVT Timișoara; 

 Convenție colaborare Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” Timișoara; 

 Contract de colaborare  Asociația AIESEC Timișoara; 

 Acord de parteneriat  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara; 

 Protocol de colaborare Asociația Rotary CRCTM  Timișoara; 

 Contract de parteneriat Grădinița PP nr.23 Timișoara; 

 Contract de parteneriat Fundația Estera Timișoara; 

 Convenție colaborare Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” din Timișoara; 

 Contract de parteneriat Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara; 

 Contract de parteneriat Liceul Tehnologic Azur Timișoara; 

 Protocol de parteneriat Asociația Română pentru Dezvoltarea Europeană Timișoara; 

 Contract de colaborare Asociația AIESEC Timișoara; 

 Contract de parteneriat Teatrul Național ”Mihai Eminescu” Timișoara; 

 Protocol de parteneriat Asociația Română pentru dezvoltare Europeană Timișoara; 

 Protocol de Parteneriat Educațional ”Cunoașterea de sine-cheia succesului în viață” Școala 

Gimnazială nr.13 Timișoara; 

 Protocol de colaborare Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Timișoara; 

 Protocol de colaborare Penitenciarul Timișoara; 

 Protocol de colaborare  ISJ Timiș și CJRAE Timișoara; 

 Protocol de colaborare USAMVB Timișoara Facultatea de Management și Turism Rural; 

 Contract de parteneriat USAMVB ”Regele Mihai I al României” Timișoara; 
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 Contract de parteneriat USAMVB Timișoara Facultatea de Management și Turism Rural; 

 Acord de parteneriat UVT Timișoara; 

 Program prevenirea violenței în unități de învățământ preuniversitar Gruparea de Jandarmi Mobilă 

”Glad Voievod” Timișoara: 

 Contract de parteneriat S.C. Smart Solutions for You One S.R.L Timișoara; 

 Contract de parteneriat Fundația Estera Timișoara; 

 Contract de parteneriat Uniunea Sârbilor din România cu sediul în Timișoara; 

 Protocol de cooperare în domeniul promovării sănătății DSP Timiș; 

 Acord de parteneriat Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării UVT; 

 Protocol de parteneriat Palatul Copiilor Timișoara; 

 Protocol de parteneriat Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor UVT; 

 Contract de parteneriat Fundația Estera Timișoara; 

 Proiect de prevenire a comportamentelor de risc ISJ Timiș; 

 Acord de parteneriat Universitatea Politehnica Timișoara; 

 Proiect tematic ”Învață să dăruiești” Ed V ISJ Timiș; 

 Proiect educațional ”Spune NU Violenței în școală” Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Timișoara ; 

 Proiect educațional ”Cariera între vis și realitate” Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Timișoara ; 

 Protocol de parteneriat educațional Școala Gimnazială nr.13 Timșoara; 

 Contract de parteneriat Colegiul Național C.D. Loga Timișoara; 

 Contract de parteneriat Liceul Teoretic ”Dositei Obradovici” Timișoara; 

 Protocol de parteneriat Palatul Copiilor Timișoara; 

 Protocol de colaborare Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” Timișoara; 

 Contract de parteneriat Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara; 

 Protocol de colaborare ISP Timiș; 

 Contract de parteneriat Teatrul pentru Copii și Tineret ”Merlin” Timișoara; 

 Convenție colaborare Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele 

Mihai I al României” Timișoara; 

Nivel județean 

 
 Acord de parteneriat Asociația MAXWELL Dumbrăvița; 

 Contract de parteneriat Școala Gimnazială comuna Săcălaz județul Timiș; 

 Acord de parteneriat Asociația Youthmax  Dumbrăvița, județul Timiș; 

 Concurs judetean ,, ALEGE! ESTE DREPTUL TAU ! “; 

 Acord de parteneriat Școala Gimnazială Mașloc județul Timiș; 

 Acord de parteneriat pentru educație Școala Gimnaziala nr.2 Lugoj județul Timiș; 

 Protocol de colaborare Centrul Județean de Excelență Timiș; 
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 Acord de parteneriat  în cadrul proiectului județean ”Ecologie în exemple simple” ed III. 

 

Nivel national 

 Acord de parteneriat Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu; 

 Acord de parteneriat Asociația Cultural-Științifică ”Pleiadis” Iași; 

 Acord de parteneriat în cadrul concursului online pentru elevi ”Festivalul matematicii la CNSH” 

Tecuci, județul Galați; 

 Acord de parteneriat Asociația Holtis  Comuna Miroslava, județul Iași; 

 Acord de parteneriat Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați; 

 Contract de donație Societatea Cultural Istorică ”Mihai Viteazul” Ploiești; 

 Acord de parteneriat în cadrul sesiunii naționale de referate și comunicări științifice ”CHIMIA 

VERDE-CHIMIA DURABILA” Ed VII; 

 Contract de parteneriat Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești; 

 Acord de parteneriat în cadrul proiectului Erasmus ”Support to European Quality Assurance in 

Vocational Educational and Training” (EQAVET) National reference points” -REȚELE 

PARTENERIALE; 

 Contract de parteneriat în cadrul proiectului Erasmus ”Support to European Quality Assurance in 

Vocational Educational and Training” (EQAVET) National reference points” -REȚELE 

PARTENERIALE; 

 Acord de parteneriat  Asociația Liderjust  București; 

 Acord de parteneriat în cadrul proiectului educațional ARS OECONOMICA ed VIII; 

 Acord de parteneriat Liceul Vasile Conta Târgu Neamț; 

 Acord de parteneriat în cadrul sesiunii naționale de referate și comunicări științifice ”CHIMIA 

VERDE-CHIMIA DURABILA” Ed VI; 

 Acord de parteneriat  Grupul Educativa București;  

 Acord de parteneriat Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu; 

 Contract de parteneriat Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați; 

 Protocol de colaborare Școala  Gimnazială ”Episcop M. Ștefănescu” Neamț; 

 Acord de parteneriat Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman; 

 Protocol de colaborare Asociația Lindenfeld București; 

 Acord de parteneriat în cadrul sesiunii naționale de referate și comunicări științifice ”CHIMIA 

VERDE-CHIMIA DURABILA” Ed V; 

 Acord pentru implementarea programelor Junior Achievement; 

 Acord de parteneriat Grupul Educativa București; 

 Protocol de colaborare Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, județul 

Mehedinți; 

 Protocol de colaborare Fundația Tineri pentru Tineri București; 
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 Acord de parteneriat Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova; 

 Contract de sponsorizare Asociația Școala de Valori București; 

 Acord de parteneriat Fundația Collegium XXI București; 

 Acord pentru implementarea programelor Junior Achievement; 

 Contract de parteneriat Colegiul ”Mihai Viteazul” Ineu, Județul Arad; 

 Protocol de colaborare S.C. Highlight Agency” S.R.L. Sibiu. 

 

Serviciul financiar-contabil si serviciul secretariat 

 
 Colegiul Economic F.S.Nitti  finanţată din bugetul local, bugetul de stat si venituri proprii, 

este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor din Legea Invatantului nr. 1/2011,  în 

subordinea Inspectoratului Scolar Judeţean Timis, Ministerul  Educaţiei si Cercetarii. 

Potrivit prevederilor Legii Invatantului nr. 1/2011, Colegiul Economic F.S.Nitti are calitatea 

asimilată celei de ordonator tertiar de credite în ceea ce priveşte actele de gestiune. 

           

          Veniturile proprii sunt realizate în principal din sponsorizari, donații, contributia elevilor la 

camere in regim de internat si regie masa. 

 

1. Structura organizatorică şi relaţiile funcţionale ale Compartimentului Financiar -Contabil 

de la Colegiul Economic F.S.Nitti  Timișoara.  

 În vederea realizării obiectivelor de interes public au fost aprobate de către Inspectoratul Scolar 

 Judetean Timiș ; 

- organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, funcţia de conducere  şi execuţie; 

- regulamentul intern  

- atribuţiile individuale se regăsesc în fisa 

postului. 

 

2.Sistemul contabil şi înţelegerea sistemului informatic 

-Colegiul Economic F.S.Nitti  Timișoara  are organizat sistemul de contabilitate propriu în 

conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare. 

- Este organizată şi condusă contabilitatea în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, 

respectiv Compartimentul Financiar-Contabil - contabilitate care funcţionează cu un număr de 

1,5posturi din care 1,5 posturi ocupate. 

- Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, 

informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a 

patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul trimestrial si anual de execuţie a bugetului. 

- Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea 

succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, 

în conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada 

corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru institutiile 

publice; 
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- Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea Mare. 

- Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate aritmetic, 

corect totalizate şi centralizate. 

- Conducerea evidentei tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor 

contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor 

pe fişe în baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile 

efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific. 

- Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, furnizat de SC ADICOM 

SOFT SRL Sibiu în baza contractului de asistenţă tehnică de specialitate. În anul școlar 2021 – 16 ianuarie 

2022 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line in baza cererii pt utilizarea 

unui certificat digital calificat fata de organul fiscal ANAF si accesarea aplicatiilor sistemului 

FOREXEBUG a fost efectuată in baza certificatului digital calificat Nr 220656817BC54B305C244FB1 

s-a aflat în responsabilitatea doamnei Spalatelu Mariana Florina. In perioada 17 ianuarie -31 august 

2022 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line in baza cererii pt utilizarea 

unui certificat digital calificat fata de organul fiscal ANAF si accesarea aplicatiilor sistemului 

FOREXEBUG a fost efectuată in baza certificatului digital calificat Nr 22072900E63F6CBC334F833F 

s-a aflat în responsabilitatea doamnei Pau Adriana 

- În perioada de 2021-2022 este desemnata doamna Strugariu Maria  ca persoana cu dreptul 

de utilizare a organizarii procedurilor de atribuire in SEAP ,pe baza contului de utilizator si parolei 

certificatului digital SEAP in baza angajamentului de confidentialitate a informatiilor si de protectie a 

informatiilor fata de operatorul SEAP. 

- Sistem informatizat privind salarizarea EDUSAL , furnizat de Ministerul Educatiei 

Nationale in baza OMECTS nr. 4576/230/2445/01.11.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru 

cheltuielile de personal in invatamantul preuniversitar de stat. Asistenta tehnica se realizeaza gratuit pe 

forumul educational informatizat al MEN - http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=184 
- Sistem informatizat privind salariatii REVISAL , furnizat de Inspectoratul Teritorial de Munca 
Timiș , program gestionat de doamna Csuka Dana. 
-  

3.FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  

Situaţiile financiare anuale se compun din: 

• Bilanţ, 

• Contul de rezultat patrimonial, 

• Situaţia fluxurilor de trezorerie, 

• Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, 

• Conturile de execuţie bugetară 

• Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative . 
Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în 

administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli la finele anului şi constitute un tot unitar. 

Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor 

publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor 

financiare, avand în vedere şi structura indicatorilor aprobaţi în legea bugetului de stat precum şi alte 

reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei si Cercetarii 

Stintifice şi sunt auditate potrivit legii. 

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=184
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Se semnează de către ordonatorul terţiar de credite şi de conducătorul compartimentului financiar- 

contabil. 

Situaţiile financiare sunt însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi 

asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: 

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

b) situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a 

celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

c) activitatea se desfăşoară în condiţii de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în 

acest 
sens. 

Situaţiile financiare se depun de către Colegiul Economic F.S.Nitti  Timișoara   la Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Timiș si la Primăria Timișoara , la termenele stabilite de acesta şi au înscrise în clar 

numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit şi calitatea acesteia. Situaţiile financiare se depun de 

către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de 

analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura si 

continutul informatiilor din situaţiile financiare prezentate. 

Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi 

capital propriu la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege. 

Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la data 

de 31 a fiecărui trimestru, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după 

înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, intocmite 

potrivit legii. 

Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul 

exerciţiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă 

performanţa financiară a instituţiei. 

Dinamica activelor şi capitalurilor se raportează în "Situaţia modificarilor în structura activelor 

nete /capitaluri" ( formular din situaţiile financiare anuale- anexa 34, 35 a si 35 b) datele prezentate trebuie 

să fie însoţite de informaţii referitoare la natura modificărilor, natura şi scopul constituirii rezervelor, orice 

informaţii semnificative. 

Întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat şi a bugetelor din 

fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale. 

În „Contul de execuţie a bugetului instituţiei - Venituri” se raporteaza numai veniturile incasate in 

anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti). 

Contul de execuţie al instituţiei publice - „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile 

efectuate din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe 

nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli. 

In vederea asigurării informaţiilor necesare, se vor evidenţia datoriile în formularul 30 "Plăţi 

restante" care vor fi corelate cu formularul 40 a. 

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile 

financiare anuale trebuie sa existe informaţii aferente în notele explicative. 
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         4.Analiza de ansamblu a situaţiilor financiare 

 

Indicatorii economico-financiari realizaţi de către Colegiul Economic F.S.Nitti  Timișoara în anul 

2021 prezintă următoarele valori: 

 

Veniturile Proprii în anul scolar 2021-2022 au fost în sumă 182.231 lei, din care: 

 

 

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin Normele 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1917/2005 şi cu alte acte normative printre care enumerăm: 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

- Procedurile privind evidenţierea in contabilitate a operaţiunilor financiar-contabile specifice 

palatelor si cluburilor ; 

- lei - 

Nr. 

crt. Denumire categorie de venit Realizat 2021-2022 

1. Taxe si alte venituri in invatamant 57.550 

2. Contributia elevilor la cantine si internate  83.953 

3. Alte venituri 40.728 

I. TOTAL VENITURI  
 

 

Cheltuielile totale bugetul local (plăţi) efectuate la 31.12.2021 au fost în sumă de 1.414.167 
lei, pentru activitatea proprie. 

- lei - 

Nr.crt. Denumire categorie de cheltuieli Plăţi efectuate 2021 

1 Cheltuieli de personal 6.085 

 

2 Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 712.088 

3 Cheltuieli pentru salarii/bunuri şi servicii Venituri 
Proprii 

90.979 

4 Cheltuieli de capital 31748 

5 Ajutoare sociale 573.267 
I TOTAL PLĂŢI 1.414.167 

 
Contul de execuţie bugetară a fost supus aprobării Consiliului de Administratie in data de 
06.01.2022. 
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- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările si completările ulterioare;  

- OMFP 4075/18.12.2015  

- Ordin 2634/2015 Documente financiar contabile 
-         SGG 600/2019 privind aprobarea Codului Controlului Intern 

-         OMFP 1139/2015 Norme metodologice CFP  

-       alte reglementări legale specifice activităţii desfăşurate. 

Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice si analitice. 

Nu există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfăsurarea în condiţii normale a activităţii 

instituţiei. 

 
Compartimentul  administrativ are in subordine; 

- personalul de ingrijire -5 posturi femei de serviciu  

- paza – 3 paznici 

- sector alimentar- 2 bucatari 

- sofer- 1 post 

- mecanic intretinere -  1 post 

-spalatoreasa – 1 post 

 

    Personalul de ingrijire asigura curatenia si igiena in toate spatiile institutiei respectiv Sali de clasa 

grupuri sanitare,holuri,cabinete,laboratoare informatica,birouri,internat. 

 

     Paza scolii este asigurata de personalul unitatii cu un efectiv de 3 paznici ,cu un program de 24h din 

24h, precum si cu sistemul video care cuprinde un numar de 22 camere video monitorizate la punctul de 

paza aflat la intrarea principala. 

 

   Sectorul alimentar deserveste asigurarea a trei mese pe zi  pentru elevele cazate in internatul scolii .  

Spalatoria deserveste igienizarea lenjeriei folosite de elevele cazate in internatul scolii. 

Mecanicul de intretinere efectueaza micile reparatii care sunt necesare pentru buna functionare a 

activitatii ,precum si  ingrijirea spatiilor verzi.  Aprovizionarea sectorului alimentar se face cu 

masina unitatii. 

 

 Serviciul secretariat s-a peocupat in anul scolar 2021-2022 de asigurarea optimă a 

interfeţei dintre şcoală şi beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general. S-au efectuat in principal 

activitatile: 

o Rezolvarea corespondenţei şcolii; 

o Completarea situațiilor statistice de sfârșit de an școlar și început de an școlar  

o Completarea documentelor necesare mobilității personalului didactic. 

o Intocmirea de contracte si decizii pentru personalul şcolii urmare schimbărilor intervenite,  

o Verificarea dosarelor cadrelor didactice care au început activitatea la inceputul anului 

școlar și decizii de încadrare pe baza repartiţiei ISJ;  

o Decizii salarizare și acte adiționale la contractele de muncă. 

o Intocmirea lunara a statelor de plată și a situațiilor statistice. 

o Actualizarea avizierului şcolii cu toate documentele care au specific informativ; 
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o Studierea si aplicarea legislaţiei în vigoare; 

o Participarea la activităţi de formare profesională. 

o S-au transmis toate situațiile solicitate de forurile superioare. 

o Eliberarea de diplome de Bacalaureat şi Competenţe Profesionale 

o Întocmirea şi finalizarea registrelor matricole; 

o Întocmirea şi finalizarea cataloagelor de corigenţe precum şi primirea documentaţiei 

privind desfăşurarea corigenţelor şi a examenelor de diferenta (bilete de examen, lucrari 

scrise); 

o Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole,operarea mişcarilor elevilor; 

o Intocmirea situaţiei statistice sfârşit de an şcolar si început de an şcolar; 

o Completarea şi eliberarea foilor matricole urmare solicitarilor pe bază de cerere; 

o Completarea şi eliberarea de adeverinţe pentru elevi de câte ori este nevoie; 

o Intocmirea lunara a pontajelor pentru cadre didactice si pers. didactic auxiliar. 

 

BIBLIOTECA 

  

 Biblioteca Colegiului Economic “F.S.Nitti” Timisoara isi desfasoara activitatea in incinta 

liceului, la parterul cladirii, avand in dotare doua sali. Personalul care deserveste biblioteca este 

didactic auxiliar cu norma intreaga. 

Activitati derulate: 

 

 

 

1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

•elaborarea documentelor: completarea caietului de evidenţă a activităţii bibliotecii, registrului de 

mişcare a fondurilor  bibliotecii, registrului de înscriere a cititorilor, registrului de inventar(RI) , 

completarea fişelor de cititori şi înregistrarea în baza de date  computerizată a bibliotecii; 

•dotarea cu materiale a bibliotecii. 

 

            2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

•organizarea cărţilor  pe raft; 

•întocmirea de referate de necessitate; 

•recondiţionarea volumelor de carte existente; 

•trimiterea înştinţărilor către restanţieri;  

•efectuarea împrumutului/restituirii; 

•înscrierea elevilor de clasa a IX-a şi a cadrelor didactice nou venite, ca cititori la bibliotecă. 

 

             3.MANAGEMENTUL BIBLIOTECII  

• expoziţii de carte în cadrul activităţilor dedicate tradiţiilor şi obiceiurilor şi cu ocazia unor zile 

internaţionale ; 
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• vizite de studiu la unităţi de interes public, în vederea sensibilizării elevilor şi pentru a marca 

unele evenimente sărbătorite la nivel mondial; 

• asigurarea cadrelor didactice cu materiale necesare desfasurarii               activitatii acestora in 

bune conditii; 

 

                  Raport statistic: 

•889 cititori 

•527  cititori activi 

•14399 de volume 

•1954 de titluri de carte 

•Cele mai cerute carti au fost cele din domeniile: limba si literature romana, istorie, 

geografie, fizica, chimie, psihologie, biologie, turism, economice – 1106  volume 

•Vizite la bibliotecă : 12/zi; 60/saptamana 

•Carti imprumutate: 11/zi; 55/saptamana 

•Indicele de înzestrare pe cititor = 17,35 

•Indicele de circulaţie a cărţii = 0,07 

•Indicele de frecvenţă = 10,27 

•Indicele de lectură pe cititor = 2,41 

 

 

           In anul scolar 2021-2022 a avut loc completarea fondului de carte prin donatie a urmatoarelor tiluri 

: 

 Managementul financiar al companiei,Marilen Pirtea , ed. Mirton; 

 CAE Gold Plus CourseBook , Nick Kenny, ed Pearson Longman; 

 Teoria generala a dreptului editia 3, Simona Cristea, ed. C.H. Beck; 

 Codul Adminstrativ al Romaniei; 

 Literatura romana, rezumate ale textelor dramatice is narative studiate in liceu, Alina Croitoru , ed 

HUMANITAS ; 

 Limba si literatura romana , Eseuri,Monica Cristina Anisie , ed Corint; 

 Bacalaureat  ,Adrian Nicolae Romanti, ed. Delfin ; 

 C++Complet Manual ,Herbert Schildt ;ed .Teora 

 Codul Bunelor Maniere pentru toate varstele,  editura Calin 

 Tragedia veacurilor ,Ellen White , ed.EVS  

 
RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 

 

 A  fost elaborat Proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi dotare a școlii aferent anului 2022 și 

supus spre aprobarea  C.A.  

 A fost monitorizată  întocmirea  la termen a documentele legale privind execuţia financiară. 

Unitatea nu are datorii față de bugetul de stat sau alte unități. 
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 Au fost identificate, împreună cu membrii C.A. şi cu ajutorul serviciului financiar, sursele 

extrabugetare de finanţare. S-au identificat posibilitatile de a scrie si aplica proiecte de finantare 

nerambursabilă (Erasmus+). S-a aprobat bugetul aferent Proiectului ROSE (2018-2022). 

 S-au identificat și alte surse: proiecte europene, parteneriate, cooperări cu agentii economici. 

Astfel, intraga scoala a beneficiat de serviciul gratuit catalog scolar on line. 

 S-a urmărit modul de încasare a veniturilor în cadrul şcolii. 

 S-au realizat lucrari de investiții, de reparații și reabilitări  pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice. S-au respectat standardele de dotare minimală a 

unităţii de învăţământ. 

Dotari efectuate in cursul anului scolar 2021 -2022 : 

 

- Manuale specialitate cabinet  discipline economice =1734 lei 

- Doatre cabinet medical scolar cu :2 birouri,dulap medicamente,fisier pt documente scaune ,pat 

consultatii si noptiera pt instrumente medicale in valoare de 15.253 lei 

- Dotare cabinet consiliu de aministratie cu imprimanta color in valoare de 2.450 lei 

- Dotare Sali de clasa cu 17 table magnetice  in corpul A in valoare dec 10.590 lei 

- Dotare cu 50 saltele  si 50 perne  in valoare de 16.065 lei 

- Dotare paturi internat cu lenjerie si  cearceafuri ptotectie saltea (90 de lenjeri si 50 cearceafuri 

protectie saltea) 

- Scanere Epson  birou contabil sef , birou responsabil CEAC in valoare de 4.800 lei 

- 2  multifunctionale color cancelarie si birou director adjunct in valoare de 4.800 lei 

- 1 imprimanta  birou director in valoare de 689 lei 

- mobilier cabinet director si director adjunct  

- 2 telefoane interior fara fir birou director si birou director adjunct in valoare de 840 lei 

- I1 expresor cafea automat in cancelarie in valoare de 1.785 lei 

- 1 scara 2 trepte pt birou director adjunct in valoare de 127 lei 

- 1 scara magazie administrator in valoare de 224 lei. 

 

Dotare mijloace fixe 

2 multifunctionale una in biroul secretariat si una in cancelarie in valoare de 30. 000 lei 

1 switch 48 porturi in valoare de 11.500 lei  

 

Dotari PROIECT ROSE 

 

3 LAPTOPURI  in valoare de 18.120 lei (director,director adj,contabil sef) 

1multifunctional in valoare de 5.000 lei (director adjunct) 

1 panou comunicare si protective fonica  in valoare de 3600 lei cabinet CEAC  
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Lucrari reparatii an scolar 2021-2022 

- Lucrari sanitare de reparatii si renovari generale grup sanitar etaj 2 internat  valoare 125.999,64 lei 

- Lucrari reparatii si renovari cabine director, director adjunct, sala profesorala, cabinet CEAC, 

cabinet consiliere, cabinet consiliul elevilor,secretar sef,reparat si igenizat baie etaj I internat, reparat 

acoperis intrare corp B, respectiv folie tabla, inlocuit instalatii electrice spatii corp A valoare 112.620 lei  

 

Materiale consumabile an scolar 2021-2022 

- Furnituri de birou 13.300 lei 

- Materiale curatenie 23.694 lei 

- Alte materiale pentru intretinere si functionare 38.046 lei  

 

Au fost atrase si alte sponsorizari pentru organizarea unor concursuri, activitati. 

S-a pavoazat scoala cu panouri de actualitate, realizate de elevi și cadre didactice. 

Putem concluziona că baza materială a școlii fost îmbunătăţită substanţial și în acest an scolar , 

prin lucrările  de reparatii si a dotarii cu echipamente și materiale didactice. 

 
 

Capitolul V      
SITUAȚIA EDUCATIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN PERSPECTIVA 

INDICATORILOR EUROPENI 2020 
 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

 

 Nu sunt semnalate la nivel de scoala situatii de abandon scolar, ca urmare a actiunilor intreprinse 

in acest sens. Astfel, la nivel de scoala s-a procedat la: 

 realizarea  bazei de date cu elevii 

 organizarea lectoratelor cu părinţii, inclusiv on line; 

 derularea programului de prevenire a abandonului şcolar; 

 încheierea parteneriatului cu Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Timiș, în vederea desfăşurării unor activităţi de consiliere  în 

cadrul orelor de dirigenţie şi consilieri individuale; 

 derularea de proiecte europene cu component consiliere școlară; 

 utilizarea materialelor didactice şi metode adecvate de predare învăţare 
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 informarea permanentă a părinților asupra prezenței elevilor la cursuri și 

totodată, asupra rezultatelor acestora la învățătură prin catalogul electronic 

scolar pus la dispoziție în mod gratuit de către școală și actualizat săptămânal. 

 

Competențe de bază 

 
 

 Oferta  educaţională 2021-2022  a cuprins  învățământ liceal-zi (27 clase) si 3 clase nivel 

profesional, astfel: 

LICEU  (rută directă de calificare)    

FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

PROFIL: SERVICII 

DOMENII DE PREGĂTIRE:  

- COMERŢ 

- TURISM ŞI ALIMENTAŢIE. 

Clasa a IX-a – ciclul de observare şi orientare (7 clase) 

- asigură o pregătire generală conform trunchiului comun de discipline şi orientare a elevilor în 

vederea optimizării opţiunii profesionale ulterioare. 

Clasa a X-a – ciclul de aprofundare (7 clase) 

- asigură o pregătire de tip general în domeniul serviciilor, adâncirea studiului în domeniul de 

pregătire Comerţ sau Turism şi alimentaţie şi o direcţionare spre specializări ulterioare 

Clasa a XI – a ( 6 clase) și clasa a XII -a (7 clase)  

- asigură adâncirea şi definitivarea pregătirii de bază pentru profilul de servicii şi o pregătire 

conform standardelor de pregătire profesională în vigoare pentru specalizările Tehnician în 

activităţi economice, Tehnician în turism, Organizator banqueting, Tehnician în gastronomie 

 OBIECTIVE 

 însuşirea cunoştinţelor şi capacităţilor din sfera culturii generale; 

 dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor fundamentale 
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corespunzătoare calificării; 

 garantarea continuării studiilor, de a se încadra pe o treaptă 

superioară de calificare; 

 desăvârşirea personalităţii adolescentului, formarea capacităţii de a 

reflecta asupra lumii şi de a rezolva probleme pe baza relativizării 

cunoştinţelor din diferite domenii; 

 dezvoltarea gândirii economice şi a spiritului antreprenorial; 

 formarea unui profil moral corespunzător valorilor europene. 

 

POSIBILITĂŢI DE INSTRUIRE PRACTICĂ 

 la operatori economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat 

 în laboratorul de informatică al şcolii, baza de instuire practica. 

 

 FINALITĂŢI 

 dobândirea certificatului de absolvire; 

 dobândirea diplomei de bacalaureat; 

 obţinerea certificatului de competenţă profesională la nivel de 

tehnician (nivel 4 de calificare în clasificarea U.E.) într-una din 

următoarele specializări: 

 Tehnician în activităţi economice 

 Tehnician în turism 

 Organizator banqueting 
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 Tehnician în gastronomie 

Obţinerea certificatelor şi/sau diplomei de bacalaureat permit accesul 

absolvenţilor pe piaţa muncii în domeniul aferent pregătirii lor profesionale, 

respectiv accesul în învăţământul postliceal sau universitar. 

 

 

SCOALA PROFESIONALA     

FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

 COMERT 1 clasa 

 OSPATAR-BUCATAR 2 clase mixte 

 

Capitolul VI      
CONCLUZII 

 
 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 

 

Aspecte pozitive 
 

- Realizarea în continuare a unei diversitati de activităţi educative şcolare şi extraşcolare care 

contribuie la formarea si dezvoltarea profesională a elevilor în spiritul principiilor şi practicilor 

europene; 

- Asigurarea cadrului necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-

financiare; 

- Implicarea școlii in numeroase proiecte si activitati; 

- Imbunatatirea sigurantei si securitatii elevilor in scoala; 

- Asigurarea unui climat propice invatarii prin dotarea moderna a scolii cu echipamente noi, dar și 

a unui climat sigur în condițiile pandemiei cu care ne confruntăm; 

-Preocuparea pentru identificarea nevoilor elevilor și cadrelor. 

 

Aspecte negative 
 

- Insuficiența spațiilor școlare raportată la numărul de elevi, la  prevederile legale referitoare la 

distantare  și la activitățile derulate; 

- Numar mare de absente ca urmare a faptului că în scoala sunt elevi navetisti care nu au legaturi 

de transport bune. 
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Concluzii și direcții care necesită îmbunătățiri 
 

De menționat că scoala se bucură in continuare de interes din partea elevilor absolvenți de școală 

gimnazială, dovadă fiind mediile de admitere ridicate. 

Se desfășoară în cadrul școlii activitati în cadrul Centrului de excelență în matematică- licee 

tehologice.  

Infocentrul de prevenire a violentei are o activitate bogată si colaborări cu instituții pe diferite 

domenii de interes, iar activitatea CSE este tot mai vizibilă, implicarea in viata elevilor scolii reiesind din 

numeroasele activitati derulate. S-au infiintat Clubul de lectura. Holtis, iar revista scolii, Interferente, si-a 

reluat aparitia in luna iunie dupa multi ani. 

Am fost solicitati sa desfasuram activitati in parteneriat cu operatorii economici, chiar și online, 

dar si cu institutii de invatamant preuniversitar si universitar. Cadrele scolii noastre desfasoara activitate 

de tutoriat pentru studentii aflati la modulul de  practica pedagogica. 

Planul de scolarizare include pentru anul scolar 2022-2023 si o clasă de invățământ seral. 

Rezultatele elevilor școlii noastre sunt dovada implicării acestora și a cadrelor didactice, ele fiind o 

recunoaștere a pregătirii, seriozității  și conducând la creșterea  notorietății școlii în comunitate. 

Rezultatele foarte bune de la examenul de bacalaureat ne mențin în topul liceelor din județ . 

Au fost organizate  numeroase alte activitati sub coordonarea I.S.J. Timis . Astfel, am fost pe 

perioada derularii examenului de bacalaureat Centru de examen, iar in august-septembrie 2022 am fost 

Centru de evaluare contestatii bacalaureat- sesiunea august 2022. Totodata, am fost si Centru de examen 

pentru cadrele didactice necalificate, Centru de preluare lucrari  bacalaureat in ambele sesiuni. Am 

organizat olimpiade si concursauri judetene (Tehnologii, matematica). 

Am participat la TeamEdu – Festivalul educației din Timiș , 30 mai 2022, cu un stand si cu elevii 

ce au promovat scoala. 

Ca urmare a derularii proiectului ROSE-Elevi competitivi si competenti la Nitti, am participat si 

obtinut locul I la nivel de judet la competitia Made for Europe pentru materialele elaborate in acest 

proiect. 

 O preocupare prin care se urmărește anual asigurarea unor condiții propice de învățare pentru elevi 

este atragerea şi utilizarea resurselor extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind 

folosite pentru dezvoltarea unității. Au fost accesate fonduri naţionale (Proiect ROSE, POCU) şi europene 

în cadrul unor proiecte sau programe derulate la nivel naţional şi european  (programe ale Min. Educatiei 

și ANPCDEFP). S-au scris doua aplicatii, insa au fost respinse. 

Utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ 

reprezintă obiective importante. S-au efectuat astfel lucrari sanitare de reparatii si renovari generale grup 

sanitar in internat, precum si lucrari de igienizare in corpul A (sala profesorala, cabinete directori si 

CEAC, CSE, CA, secretar sef) . S-a reparat acoperisul la  intrarea in corpul B.  

S-a reorganizat Centrul antreprenorial. S-a infiintat un al doilea laborator de informatica, INFO 2, 

pentru orele de TIC si predarea laboratoarelor tehnologice la disciplinele de specialitate, dotarea lor cu 

calculatoare (18 buc) facandu-se de catre FEAA –UVT (donatie). 

 

 S-a demarat actiunea de realizare a unui site nou al scolii, cu o interfata facila, moderna,  cu 

imagini si date actuale, pentru a asigura o vizibilitate si transparenta in ceea ce priveste activitatea bogata 

a scolii. Acest site va fi pus la dispozitia publicului in luna octombrie 2022.  
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Exista incepand cu luna ianuarie 2022 si o pagina oficiala de facebook a scolii, unde sunt 

promovate activitatile derulate cu elevii. 

 S-au colectat sugestii de revizuire a regulamentului, iar echipa de lucru a elaborarii PAS si-a 

inceput activitatea. 

Ne propunem în continuare realizarea unui învățământ de calitate, sigur, cu elevi pregatiti, care sa 

obtina rezultate foarte bune la  scoala, la competitii si la  examenul de bacalaureat si in anul scolar 

urmator. 

 

              

 

                    Director, 

                  3 Octombrie 2022                                                                          profesor PAU ADRIANA 


