
 1 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 TG-JIU 

 

 

 

 

             Nr._________/________ 

 

 

                                      Prezentat în C.P din _______________________  

                                  Avizat în C.A. din _________________________ 

 

 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  

ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 
 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

SEMESTRUL I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Director                                                                                 Director adj., 

Prof. BERCA IONUȚ COSMIN               prof. BÎZOCU CODRUŢA NICOLETA 

 

 

 

 

TG-JIU, FEBRUARIE 2021  



 2 

OBIECTIVE URMĂRITE ÎN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN SEMESTUL I 

   

          În semestrul I al anului şcolar 2021-2022,  activitatea din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 2 Tg-

Jiu s-a bazat pe obiectivele generale şi operaţionale specifice stabilite la începutul anului şcolar prin 

planurile operaţionale elaborate care au avut la bază următoarele documente : 

 Planul de Acţiune al Liceului Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu în perioada 2017/2021, revizuit prin 

Planul Operaţional 2021-2022;  

 PRAI şi PLAI 

 Programul de Guvernare al României 

 Strategia Inspectoratului Şcolar Gorj 

 Legislația cu privire la prevenirea infecțiilor COVID-19 

 

Semestrul I al anului şcolar 2021-2022 a reprezentat o noua etapă în realizarea programului de 

reformă a învătământului preuniversitar, caracterizată prin dinamismul măsurilor legislative şi al 

orientărilor strategice din sfera educaţiei, prin continuarea programelor de dezvoltare şi modernizare a 

resurselor materiale, prin accentuarea preocupărilor pentru creşterea calităţii procesului educaţional, 

programe şi preocupări întâlnite de altfel şi la colectivul de cadre didactice din unitatea noastră.                                               

Activităţile  instructiv-educative din semestrul încheiat au fost centrate pe realizarea unui proces 

educaţional de calitate, de creştere a performanţelor şcolare care să corespundă  cerinţelor societăţii, dar 

şi  armonizarea demersului didactic naţional cu standardele educaţionale europene. 

  

Obiectivele generale: 

Aspectele cele mai importante urmărite au fost :  

* respectarea legislaţiei în vigoare şi a notificărilor ME/ISJ 

*  creşterea calităţii managementului şcolar, toate nivelurile(al unităţii, al ariilor curriculare, al 

comisiilor metodice, cât şi la nivelul fiecărei clase) prin dezvoltarea şi valorificarea cât mai bună a 

bazei didactice de care dispune liceul şi a potenţialului creativ al întregului colectiv didactic; 

 * aplicarea cu consecvenţă şi la standardele de calitate a cerinţelor metodico-organizatorice 

necesare unui învăţământ modern, la  nivel european (activităţi pe comisii metodice şi  catedre, 

activităţi educative, etc…);  

* asigurarea cu cadre didactice calificate a catedrelor vacante, a logisticii necesare unui proces 

didactic corespunzător cerinţelor  şi repartizarea judicioasă a sarcinilor în cadrul comisiilor metodice şi 

catedrelor de specialitate;  

* ridicarea nivelului competenţelor profesionale al tuturor cadrelor didactice prin activităţile de 

formare continuă, prin comisii metodice, autoformare şi prin grade didactice;  

* stimularea iniţiativelor creatoare în sfera valorificării superioare a bazei didactice, cât şi a 

metodelor activ-participative de învăţare, dar şi a celor de evaluare;  

* ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru 

promovarea testelor şi examenelor finale, dar şi a celor de admitere ; 

* prevenirea şi reducerea fenomenului de absenteism şi abandon şcolar; 

* reducerea fenomenului de violenţă; 

* desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare  atractive şi utile, precum şi participarea activă 

a cât mai multor elevi la acestea, în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială;  

* asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii, respectarea 

standardelor PSI şi SSM; 

* colaborarea cu toate structurile locale implicate în procesul instructiv-educativ şi extinderea 

colaborării internaţionale şi de integrare europeană a liceului în vederea armonizării demersului 

educaţional cu cel european. 
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ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială: baza conceptuală, acţiuni prioritare 

propuse, motivarea acestora prin diagnoza activităţii anterioare.  

           În septembrie-octombrie 2021 au fost elaborate la timp urmatoarele programe manageriale :  

 la nivelul şcolii: revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii prin Planul Operaţional pentru anul 

scolar 2021-2022, revizuirea Regulamentului de Ordine Interioară de către o comisie numită 

prin decizie, Planul managerial anual, Programul de activitate pe semestrul I, , Plan de 

prevenire a violenţei în şcoală, Plan de reducere a fenomenului de absenteism şi abandon 

şcolar, Planul de pregătire pentru examenul de bacalaureat 2022, , graficul inspecţiilor la 

clasă, Programul activităţilor extracurriculare, Planul de şcolarizare, Preîncadrarea 

personalului didactic, oferta educaţională, Planri și proceduri de respectare a normelor de 

igiena în școală, procedura de asigurare a continuităíi redactarea tuturor materialelor de analiză 

ale Consiliului Profesoral, întocmirea graficului serviciului pe şcoală, întocmirea şi 

aprobarea orarului. 

 la nivelul comisiilor de lucru s-au stabilit/reactualizat planurile manageriale şi programele de 

activitate; au fost actualizate planurile şi programele de activitate SSM şi PSI; au fost realizate 

programele manageriale şi programele de activităţi ale consilierului educativ şi responsabilului 

comisiei diriginţilor, precum şi ale Consiliului Elevilor. 

 la nivelul compartimentelor(proiectul de buget a fost revizuit în funcţie de resursele existente 

şi de posibilitatea găsirii unor noi resurse de  finanţare şi adaptat noutăţilor legislative, balanţele 

de venituri şi cheltuieli au respectat recomandările de natură financiară, planurile de investiţii au 

fost revizuite în funcţie de necesităţile şcolii, etc.), au fost întocmite programele de activităţi 

anuale/semestriale la nivelul tuturor compartimentelor: secretariat, contabilitate, informatician, 

laborant, cămin, bibliotecă, cantină, centrală termică, ateliere. 

 la nivelul cadrelor didactice: au fost revizuite planificările anuale şi semestriale în 

conformitate cu cerinţele MEN şi cu structura anului şcolar; planificările au fost avizate de 

conducerea şcolii. 

  

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii  

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor de lucru 

21      Organizarea programului şcolii în anul şcolar 2021-2022, semestrul I  a constat în:   

 constituirea comisiilor de lucru, alegerea CEAC, consilier educativ, responsabil Comisia 

diriginţilor, responsabil cu dezvoltarea profesională, responsabil cu gestionarea proiectelor 

europene; 

 organizarea/stabilirea programelor manageriale şi a responsabilităţilor la nivelul 

comisiilor/compartimentelor; 

 afişarea graficelor profesorilor de serviciu, a metodologiei Bacalaureat 2022, metodologiei 

pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale, a anunţurilor pentru simularea 

examenului de bacalaureat- competenţe digitale, a programelor de pregătire pentru Bacalaureat 

şi concursuri şcolare, a graficelor de practică, etc; 

 semnalarea disfuncţionalităţilor din timpul serviciului pe şcoală în Registrul cu procese verbale 

ale profesorilor ( inclusiv de la atelierele şcoală, cantină şi internat), permiţându-se conducerii 

şcolii să intervină la timp pentru înlăturarea acestora ; 

 afişarea programului de consiliere a elevilor cu probleme speciale de comportament ; 

 afişarea convocărilor: Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, Comisiei pentru 

asigurarea calităţii, Consiliului pentru curriculum, alte comisii cu cel puţin 72 ore înainte 

desfăşurării activităţii şi cu tematica acestora; 

 anunţarea activităţilor extracurriculare; 
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 aprovizionarea cantinei, internatului şi atelierelor şcoală în funcţie de specific şi perioada 

calendaristică ; 

 completarea corectă a documentelor şcolare( monitorizare permanentă), a statelor de plată, a 

ordinelor de plată, etc ; 

 

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor  

        Au fost organizate catedrele, prin votul Consiliului Profesoral şi aprobarea Consiliului de 

Administraţie; şefii de catedre au prezentat planul managerial, programul de activitate pentru semestrul 

I şi au împărţit responsabilităţile. A fost revizuită CEAC, conform legii, prin vot secret. 

         Responsabilii comisiilor de lucru din şcoală au  întocmit planul de activităţi pentru perioada de 

derulare a activităţii comisiilor respective, au împărţit responsabilităţile şi au organizat activitatea 

comisiei. Au fost reînnoite fişele postului pentru personalul didactic de predare, în conformitate cu 

modificările de legislaţie în vigoare.  

         Conducerea a utilizat decizia curentă pentru rezolvarea multitudinii de probleme specifice vieţii 

şcolii: frecvenţa, notarea ritmică a elevilor, asigurarea disciplinei elevilor, respectarea programului 

şcolii/graficele de lucru,  asigurarea calităţii învăţământului, prezentarea legislaţiei în vigoare, 

verificarea completării documentelor şcolare şi actelor de studii, realizarea de activităţi extraşcolare, 

utilizarea raţională a echipamentelor din laboratoare şi ateliere, etc.  

         Responsabilităţile  privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din 

şcoală s-au repartizat, prin delegare, directorului adjunct, membrilor consiliului de 

administraţie, şefilor de catedre şi şefilor de compartimente. 

 

1.2.3. Organizarea timpului  

Optimizarea datelor referitoare la numărul de ore prevăzute pe an şcolar, semestru şcolar, raportul 

dintre structura anului şcolar şi structura vieţii sociale, problematica timpului liber, timpului real de 

învăţare au influenţat pozitiv gradul de organizare eficientă a activităţii de învăţare a elevilor. În mediul 

şcolar şi extraşcolar s-a urmărit creşterea randamentului intelectual în condiţii de reducere a oboselii 

fizice şi psihice şi de creştere a timpului real destinat(auto)instruirii-(auto)educaţiei. 

     Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, 

programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost reactualizat ori 

de câte ori situaţia a impus-o. Modificările   de orar au fost aprobate în Consiliul de  

Administraţie, iar schimbările de program s-au făcut cu aprobarea  ISJ. 

 

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor anterioare  

Activitatea de monitorizare la nivelul instituţiei s-a realizat pe baza Graficului de 

monitorizare al directorului, respectiv graficul de monitorizare al directorului adjunct, al 

graficelor de  asistenţă la ore. De asemenea, prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat 

monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor.  

În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s -au inclus, pentru 

fiecare lună, analize ale activităţilor şi problemelor fiecărui compartiment , respectiv comisie.   

Priorităţile conducerii instituţiei monitorizate pe întreg parcursul semestrului I, au fost: 

 Asigurarea condiţiilor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii(securitatea spaţiului 

şcolar, obţinerea de fonduri bugetare şi extrabugetare, sponsorizări prin care aceasta să fie 

modernizată ); 

 Desfăşurarea unei activităţi de calitate, care să asigure progresul şcolar al fiecărui elev 

(rezultatele bune şi foarte bune la învăţătură, pregătirea examenelor de atestare profesională, 

concursurile şi olimpiadele şcolare); 

 Realizarea încadrării cu cadre didactice calificate; 



 5 

 Desfăşurarea în condiţii optime a examenelor de diferenţe;  

 Procurarea tuturor documentelor şcolare; 

 Igienizarea sălilor de clasă, recondiţionarea sălilor de clasă, amenajarea sălilor de clasă cu 

materiale didactice; 

 Procurarea manualelor şcolare; 

 Îmbunătăţirea fondului de carte; 

 Utilizarea laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcolare; 

 Dezvoltarea bazei materiale; fondul de carte ştiinţifică; 

 Asigurarea burselor şcolare; 

 Dezvoltarea profesională de specialitate şi metodică 

 Păstrarea climatului de ordine şi disciplină în rândul elevilor şi cadrelor didactice; 

 Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor şi părinţilor la actul decizional 

prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de Administraţie.   

 

Modalităţi de monitorizare/evaluare: 

I. Monitorizare/evaluare internă prin: 

- întâlniri de lucru cu şefii de compartimente/comiii 

- întâlniri de lucru/ şedinte extraordinare cu membrii comisiilor  

- participarea managerilor la activităţile metodice de la catedre în conformitate cu programul de 

activitate anterior stabilit  

- participarea managerilor la activităţile extracurriculare 

- verificarea activităţii din diferite compartimente prin vizite anunţate şi neanunţate 

- verificări în colaborare cu cabinetul medical 

- asistenţe  la ore 

- verificarea periodică a documentelor şcolare, a documentelor catedrelor/comisiilor/a 

portofoliilor personale ale cadrelor didactice 

- monitorizări periodice realizate de CEAC 

- monitorizare SCIM 

- monitorizarea stării de igienă și curățenie 

- monitorizarea testării COVID 19 

          Au fost realizate rapoarte şi procese verbale de monitorizare, fişe de  observare a lecţiei, fişe   de 

interasistenţă (interevaluare). 

 

II. Monitorizare/evaluare externă prin 

1.  Evaluări  tematice externe organizate şi realizate de I.S.J.Gorj;   

        1. Inspecție tematică: organizarea activității la început de an școlar,  monitorizare prezență cursuri 

13.09.2021  

2.Inspecții tematice pe parcurs: 06.10.2021- verificare norme sanitare si siguranță 

Rezultatele au fost favorabile. 

     

2. Evaluarea modului de respectare a normelor SSM şi PSI 

        S-a realizat de către director/director adjunct/cadru tehnic desemnat SSM, respectiv PSI. Nu s-au 

semnalat probleme deosebite. S-a solicitat sprijinul Primăriei Tg-Jiu. Există Planul de intervenţie în caz 

de incendiu. Pentru activitatea SSM exista contract de colaborare cu firma de profil. 

În data de 09.09.2021 a avut loc o inspecție tematică din partea mai multor instituții cu privire la modul 

de pregătire a debutului anului școlar. Rezultatele au fost pozitive, cu mici remedieri. 

Control ISU în data de 21.09.2021- fără  deficiențe majore. 
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3. Evaluarea modului de gestionare a colectării selective a deşeurilor  

        În prezent, în cadrul instituţiei s-au pus în aplicare prevederile Legii 132/2010 cu privire la 

colectarea selectivă a deşeurilor. S-a aplicat planul pentru colectarea selectivă.  

4. Monitorizarea de către organizaţiile medicale şi sanitar-veterinare 

DSV PV nr. 0045032/14.09.2021 

PV nr. 0045647/20.09.2021 

 

5. Evaluare de către Poliţia municipiului Tg-Jiu – controale periodice, colaborare foarte bună cu 

reprezentantul desemnat să monitorizeze instituția noastră.  

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în 

activitatea de conducere. Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul 

decizional.  

       Analiza SWOT la nivel managerial conduce la concluzia că în activitatea de conducere a u 

fost identificate unele minusuri, cum ar fi:  

o insuficienta fermitate în aplicarea Regulamentului intern, în ceea ce priveşte 

obligativitatea uniformei şcolare  

o lipsa de fermitate în gestionarea timpului propriu  

o număr redus de asistenţe la ore şi de monitorizări interne pentru toate sectoarele de 

activitate 

     Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor şi părinţilor la actul decizional s -a 

asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de 

Administraţie.   

 

1.4. Activitate de (auto)formare managerială  

Activitatea de (auto)formare managerială se realizează atât prin activitatea zilnică, în 

confruntarea cu problemele care se rezolvă zi de zi, prin participarea la şedinţele cu directorii, 

cât şi prin preocuparea permanentă de a fi la zi cu soluţiile manageriale cele mai potrivite.   

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  
2.1. Şcoala acoperă o suprafaţă construită de: 855 m

2
 clădire şcoală, 810 m

2
 cămin elevi, 684 m

2
 

cantină, 640 m
2 

 sala de sport, 370 m
2 

spălătorie + centrală, 656 m
2
 ateliere şcoală, 84 m

2
 magazie 

materiale, 142 m
2
 magazie, 200 m

2 
 bordei de alimente, 565 m

 
liniari împrejmuire. Suprafaţa totală 

aferentă instituţiei este de 22366 m
2
. Şcoala este sub forma unui minicampus ce include  7 corpuri de 

clădire. Preocuparea continuă a colectivului didactic şi a echipelor manageriale a fost constituirea 

unei baze didactico-materiale temeinice, necesară noilor specializări incluse în planul de 

învăţământ.  

 9 săli de clasă 

 17 cabinete după cum urmează :   

 Limba şi literatura română  

 Limbi moderne   

 Biologie  

 Geografie  

 Istorie  

 Protecţia mediului 

 Mecanica  

 Cabinet Asigurarea Calităţii  
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 Cabinet consiliere  

 Cabinet Multimedia  

 Cabinet programe si proiecte 

 Cabinet SSM  

 Cabinet proiecte (club) 

 Cabinet legislaţie rutieră 

 Cabinet Turism si alimentatie-2  

 Cabinet Sanatate si Asistenta Pedagogica 
 9 laboratoare  după cum urmează: 

  3 laboratoare Informatică   

  Fizică 

  Chimie 

  Electrotehnică  

  Mecatronică   

  Telecomunicaţii  

  Electronică automatizări 

 Sală şi teren de sport   

 Cantină 

 Internat 

 Bibliotecă 

 Sală de şedinţe 

 Cabinet medical 

 Muzeu 

 Cabinet consiliere 

 Spălătorie/Centrală termică 

 

 5 ateliere  după cum urmează: 

 Atelier electric  

 Atelier prelucrări prin aşchiere  

 Mecanic 

 Mecanic auto 

 Sudor 

2.1.1 DOTĂRI ŞI LUCRĂRI DE INVESTIŢII 

            În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 s-au realizat următoarele lucrări de investiţii: 

1. Lucrări de modernizare şi îmbunătăţire a ambientului din săli/cabinete, achiziţionarea de 

materiale pentru lucrările curente de în treţinere şi reparaţii 

2. Achiziții prin programul ROSE: 10 table magnetice, covoare și perdele, mobilier: 3 corpuri, 

fotolii puf, taburet pentru clubul ROSE; 

3. Lucrări  de reparaţii la mobilier, instalaţii   sanitare   şi   electrice, dezinfecţie  a  veselei  la  

cantina unităţii şi a lenjeriei, dezinsecţia tuturor spaţiilor de învăţământ, masă şi cazare, precum  

şi a altor spaţii, menţinerea   curăţeniei  în  toate  spaţiile  de  învăţământ, toaletarea  şi 

amenajarea  spaţiilor  verzi. 

4. S-au făcut reparaţii şi s-au igienizat grupurile din căminul de elevi, s-au igienizat o parte din 

sălile de clasă care au necesitat acest lucru, blocul alimentar şi magazia de alimente a unităţii. 

5. S-au efectuat reviziile necesare la cazanele din centrala termică, dar şi la instalaţia de utilizare şi 

de distribuţie a gazelor, instalația electric, după caz. 
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6. S-a continuat colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi predarea acestora către firmele  de 

colectare  (deşeuri metalice, deşeuri hârtie, deşeuri electrice şi electronice) și a deșeurilor 

rezultate după procedeul de inventariere și casare; 

7. S-au achiziționat obiecte de inventor pentru cantină: aragaz, frigider și boiler electric.  

8. S-a splicitat sprijinul Primăriei tg-Jiu pentru obținerea avizelor de demolare și construcție ale 

garajelor deteriorate de furtună. 

2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)  

În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 la biblioteca școlară au fost realizate următoarele: 

- utilizatori înscrişi la bibliotecă în semestrul I: 341 utilizatori (elevi – 286; personal didactic-33; alte 

categorii-22). 

- numărul total al volumelor din bibliotecă este de 20 465. 

2.1.3.  Baza sportivă 
Include  spaţii destinate exclusiv activităţilor sportive: sala de sport: gimnastică, baschet, handbal şi un 

teren de fotbal.  

ANALIZA SWOT RESURSE MATERIALE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Baza materiala foarte bună, adaptată cerinţelor 

domeniilor/specializărilor în care se realizează şcolarizarea; 

- Interes permanent al conducerii pentru îmbunătățirea bazei 

materiale; 

-Lucrări de modernizare şi îmbunătăţire a ambientului din 

săli/cabinete, incinta instituţiei, cantină 

- Accesare de fonduri nerambursabile care permit și modernizarea 

spațiului școlar; 

- Fond de carte foarte bun în conformitate cu cerinţele 

disciplinelor de studiu; 

- Asigurarea manualelor şcolare şi a documentelor şcolare 

necesare; 

- Executarea lucrărilor de întreţinere a tuturor 

instalaţiilor din şcoală, ateliere, cantină şi internat; 

- Preocuparea pentru asigurarea de condiţii cât mai bune de cazare 

şi masă pentru elevii interni; 

- Realizarea de venituri extrabugetare; 

- Asigurarea materialelor necesare bunei desfăşurări a procesului 

instructiv-educativ (consumabile pentru sectoarele auxiliare, cadre 

didactice şi elevi); 

- Asigurarea condiţiilor din normativele SSM şi PSI pentru elevi, 

cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic; 

- Asigurarea stării de igienă şi curăţenie în toate compartimentele; 

- Căminul internat necesită încă 

lucrări de amenajare şi 

modernizare (zugrăvit, schimbat  

uşi, parchet) etajul III, dar în 

special lucrări de reabilitare 

termică 

- Dotarea insuficientă cu mobilier 

modernizat  şi corespunzător în 

internat 

- Sala de sport necesită  reabilitare 

parţială (înlocuire podea, 

zugrăvit); 

- Necesitatea unor lucrări de 

reamenajare a spaţiilor din curtea 

şcolii; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Sprijinul constant al Primăriei Tg-Jiu 

Fonduri nerambursabile 

Asociația de părinți 

Posibilitatea de realizare de fonduri extrabugetare  

 

- Tendinţele unor elevi spre 

distrugere 

- Dezinteres (pasivitate) din partea 

unor cadre 

didactice faţă de problematica 

bazei materiale 

- Finanţarea încă insuficientă a 

învăţământului 
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12.2. Resurse financiare. În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 

2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului a nual 

      Bugetul anual s-a proiectat  pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de 

activitate: catedre didactice şi serviciile din şcoală(administrativ, contabilitate, secretariat, 

bibliotecă). În funcţie de nevoile identificate pe parcurs şi de cerinţele legate de finanţarea pe 

elev şi colaborarea cu Primăria Tg-Jiu, bugetul pentru anul 2022 a fost aprobat în Consiliul de 

Administraţie şi transmis Primăriei Tg-Jiu şi ISJ Gorj. 

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare  

                            În    sem.I an şcolar 2021-2022  LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2 a avut repartizate 

credite de la BUGETUL LOCAL IN suma  173.728  lei care au fost cheltuiţi astfel: 

                           LA CHELTUIELI DE PERSONAL s-a cheltuit suma de 3020- lei –respectiv 

transport cadre didactice auxiliare 

                             LA CHELTUILEI MATERIALE  s-a cheltuit suma de de 132.509 lei reprezentând 

consum gaze, apă, gunoi, iluminat, conv. Telefonice - RDS , prest.servici, materiale de intretinere. 

                             AJUTOARE SOCIALE   sa cheltuit suma de 12419  lei reprezentand  norma hrana 

, rechizite si imbracaminte pentru elevii cu  nevoi speciale. 

                            BURSE       -s-a cheltuit suma de 25780 lei,reprezentind burse  de merit   .                    

                              DE LA BUGETUL DE STAT 

  - au fost alocate credite in  sem I  scolar 2021-2021  în sumă de 1.761.252  lei  DIN care au fost 

cheltuite astfel: 

                          - la capitolul cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 1.629.760  lei reprezentind 

salarii.                          

                            - la capitolul ajutoare sociale în   sem I scolar 2021-2022 s-a cheltuit suma de  2.242  

lei reprezentând transport elevi. 

                            - la capitolul bani de liceu  si burse profesionala  in  sem.I an scolar 2021-2021 s-a 

cheltuit suma de 117.750   lei reprezentând bani alocaţi de Guvern copiilor proveniţi din familii cu 

venituri mici ,si suventii pentru elevii de scolile profesionale.                                                                                  

                              -sume aferente persoanelor cu handicap sa cheltuit suma de 11500 lei . 

                  EXTRABUGETAR 

            De asemenea,  in   sem.I  şcolar 2021-2022  s-au încasat sume din venituri extrabugetare în 

sumă de     89.038 lei reprezentând: 

                           - contribuţia elevilor la cantină şi internat,regie 

                           - chirii spaţii 

                           - cazări internat liceu 

                           - incasari taxa scoala postliceala sanitara 

            S-au făcut plăţi din venituri extrabugetare în sumă de  lei astfel:                   

                           -cheltuilei de personal – in suma 890 lei reprezentind salarii scoala postliceala de 

farmacie 

                           -cheltuieli materiale in suma de 68.977 lei respectiv: 

                           - achitat hrană elevi 

                           - materiale de întreţinere şi reparaţii  

                           - articole birotică  

                           - materiale de curatenie 

                           - prestări servicii           

          -obiecte inventar                                              

 

FINANTARI PROIECTE EUROPENE In  sem, I  an scolar 2021-2022  sa cheltuit suma de  99.905 

lei reprezentind: Finantari proiect ROSSE-respectiv cheltuieli materiale,obiecte de inventa,salarii. 
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                          ANALIZA SWOT RESURSE FINANCIARE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Fondurile alocate pentru salarii (suficiente 

datorită realocării bugetare şi la timp) 

 Structura resurselor financiare în sem I: 

BUGETUL LOCAL: 173 728 

1. Personal 3020 

2. Cheltuieli materiale: 132500 

3. Burse: 25780 

4.Ajutoare sociale- 12419 

BUGETUL DE STAT 

1. Cheltuieli de personal: 1629760 

2. Ajutoare sociale: 2242 

3. Bani de liceu+ bursa profesională: 117 750 

4 Handicap 11500 

EXTRABUGETAR: 89038 

- subvenţionarea slabă a elevilor cu situaţie 

materială  precară; 

- lipsa unor proiecte de finanţare de investiţii (ex. 

POR), proiecte care nu se pot depune decât prin 

intermediul Primăriei Tg-Jiu 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

OPORTUNITĂŢI 

- alocarea din bugetul local a unor fonduri la 

nivelul necesităţilor  

- creşterea veniturilor proprii prin valorificarea 

potenţialului şi a iniţiativei personalului şi elevilor 

- accesarea de fonduri europene 

 

 

- legea finanţării pe elev în contextul scăderiii 

populaţiei şcolare 

- creșterea prețului la energie electrică și gaze 

3. RESURSE UMANE = 84 

3.1. Personal didactic 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cadre didactice si nedidactice: 83 

- Titulare: 34 

- Suplinitori: 12 

- Maiştri instructori:2 

- Plata cu ora+norma parţială: 7 

Personal auxiliar: 11 

Total personal nedidactic: 17 

Gradul didactic Numar cadre didactice 

Doctorat 3 

Gradul I 36 

Gradul II 1 

Definitivat 6 

Debutanti 9 

Total 55 
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Toate cadrele  didactice sunt calificate. 

        S-a acordat o atenţie deosebită perfecţionării cadrelor didactice prin înscrierea la gradele 

1 didactice în anul şcolar 2021-2022.  

Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 
      Activitatea de auto(perfecţionare) a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii:  

-      perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice  

-      perfecţionarea prin prezentarea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;  

-      perfecţionarea prin doctorate, cursuri postuniversitare sau masterate specifice  

        La începutul  semestrului  I  s-a  întocmit  Planul  Managerial  al  comisiei  de dezvoltare 

profesională a  cadrelor  didactice în  anul  şcolar 2021-2022, având  ca  principale  

obiective/domenii:  proiectarea  activităţii  comisiei, asigurarea resurselor umane, curriculare, 

materiale, informaţionale şi organizaţionale, importanţa managementului perfecţionării, 

managementului resurselor umane,  precum şi  Programul activităţilor  comisiei  de  

dezvoltare profesională  a  cadrelor didactice pentru anul şcolar 2021-2022, program ce cuprinde ca 

principale următoarele activităţi: 

- întocmirea,  prezentarea  şi  discutarea  Planului  Managerial  al  comisiei  de formare şi 

perfecţionare continuă a cadrelor didactice, precum şi al Programului activităţilor comisiei 

respective 

- întocmirea şi depunerea dosarelor privind înscrierea la grade didactice 

- punerea la dispoziţia cadrelor didactice a documentelor şi materialelor necesare perfecţionării 

- reamenajarea punctului de informare şi documentare pe   probleme  

de perfecţionare 

- prezentarea metodologiei cu privire la mişcarea personalului didactic pentru anul şcolar 

2021-2022 

- asigurarea  participării  cadrelor  didactice  la  cursurile  de  perfecţionare  şi formare 

continuă în management educaţional 

         S-a acordat o atenţie deosebită perfecţionării cadrelor didactice prin înscrierea la gradele 

didactice în anul şcolar 2021-2022.   

     A fost prezentată colegilor oferta de perfecţionare a CCD şi le-am stat la dispoziţie pentru 

informaţii privind posibilităţile de formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de 

perfecţionare. Pe tot parcursul semestrului s-a realizat informarea cadrelor didactice în probleme de 

perfecţionare prin anunţuri şi adrese transmise de ISJ Gorj şi CCD Gorj.  

  Una din funcţiile inspecţiei şcolare este cea de diagnoză, prognoză şi prospecţie a 

sistemului de învăţământ, iar obiectivul principal îl constituie creşterea eficienţei şi a calităţii 

procesului de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei. 

          Prin intermediul inspecţiilor şcolare se obţin informaţii reale despre modul de realizare a 

activităţii didactice, respectiv despre nivelul la care se situează calitatea procesului de predare, 

învăţare şi evaluare, prin raportare la curriculum, la programa şcolară şi la politica educaţională 

adoptată.  

  

Unitatea școlară a susținut participarea profesorilor  la cursuri de formare și a decontat plata acestora 

pentru toate cadrele didactice care au depus documente, în limita fondurilor disponibile.  

          Astfel, se constată o creştere a  interesului din partea cadrelor didactice pentru formarea lor, prin 

prezentarea la examenele de grad şi înscrierea la programe de formare continuă. Toate informaţiile 

pentru cadrele didactice sunt transmise prin intermediul site-ului ISJ Gorj  şi sunt accesibile tuturor 

mai ales că fiecare unitate de învăţământ are acces la internet.    
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 ANALIZA SWOT RESURSE UMANE- CADRE DIDACTICE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 acoperirea în totalitate a posturilor didactice cu 

personal calificat cu norma de bază în şcoală 

 numarul cadrelor didactice – 55 din care: 

o doctorat  3……5.% 

o gradul I 36 ----- 65% 

o gradul II 1 ----- 1,8 % 

o definitiv 6 -----  11 % 

o debutanti 9 ------16 % 

 un număr mare de profesori cu studii 

postuniversitare, de masterat, de doctorat; 

 un număr mare de profesori metodişti şi 

formatori, membrii în Consiliile Consultative ISJ 

Gorj, colaboratori CCD Gorj, UCB Tg-Jiu; 

 majoritatea cadrelor didactice din institutia 

noastra sunt profesori cu foarte buna pregatire de 

specialitate si metodica, inclusiv personalul tanar, 

care pot face fata atat provocarilor de zi cu zi, dar 

si unor situatii cu cerinte la standarde ridicate, 

foarte bine apreciati pe plan local; 

 existenţa unor profesori care la ore 

ignoră abordările în conformitate cu 

noua viziune a teoriilor pedagogice; 

 o parte din cadrele didactice 

manifestă reticenţă în utilizarea 

instrumentelor IT; 

 o parte din cadrele didactice 

manifestă indiferenţă faţă de 

realizarea activităţilor 

extracurriculare, subestimează 

potenţialul elevilor şi consideră 

inutile măsurile de recuperare şi 

dezvoltare, ceea ce este o opţiune 

greşită; 

 o parte din cadrele didactice nu dau 

importanţa cuvenită activităţilor ce 

vizează dezvoltarea activităţilor 

practice; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Oferta de formare generoasă a CCD, DPPD- UCB 

 Oportunitatea cadrelor tinere de a lucra cu  cadrele 

didactice cu experienţă, foarte bine pregătite şi 

motivate pentru activitatea educaţională 

 Cultura organizaţională a şcolii 

 Condiţii foarte bune de lucru în instituţie 

 Motivaţia insuficientă pentru 

activitatea din învăţământ 

 Integrarea anevoioasă în cultura 

organizaţionala a unor cadre didactice 

 

3.2. Elevi  

ANALIZA STATISTICĂ  

Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară/zonă 

     Pentru anul şcolar 2021-2021, planul de şcolarizare a fost realizat în proporţie de 100 % la 

clasa a IX-a, învăţământ de zi, cu frecvenţă, 100% şcoala profesională, 100% la învăţământul 

FR, 100 % la nivelul 5, cu efective bune la majoritatea claselor.  Media de admitere la liceu a 

fost peste 5.00.  Prin demersurile făcute în acest an şcolar/semestru s-a urmărit ca şcoala să 

devină mai atractivă pentru populaţia şcolară. Numărul elevilor este  puțin mai mic în acest an - 

620 față de 631 (un număr mult mai  mic de absolvenţi de clasa a VIII a faţă de 2020), iar  

numărul liceelor din oraş este foarte mare, ceea ce va creşte concurenţa între şcolile de acelaşi 

nivel. De asemenea trebuie avut în vedere că şi în următorii ani populaţia şcolară va cunoaşte o 

tendinţă descendentă. 
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INDICI DE PROMOVABILITATE, DE FRECVENŢĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 

 

Rezultatele obţinute în semestrul I 2021-2022 sunt sintetizate astfel: 

 

Nr

. 

cr

t 

Forma de 

învăţământ 

Nr. 

total 

elevi 

înscrişi 

început 

an 

Nr. 

elevi 

transfe

raţi 

Nr. 

elevi 

existe

nţi 

Nr. 

elevi 

promo

vaţi 

Retr

aşi 

Corig

enţi  

SN R

e

p

et

e

nţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricul

aţi 

Note 

la 

purta

re 

sub 7 

Procent 

promovabi

litate 

[%] 

1 Liceu Zi 443 6 442 275 - 72 96 - 5 - 56 62 

2 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

63 - 64 11 - - 53 - 1 - - 22,9 

3 Nivel V  

avansat 

114 - 106 78 8 - 28 - - - - 73,5 

 Total  620 6 612 364 8 72 177 - 6 0 56 60 

 

 

Rezultatele obţinute în semestrul I 2020-2021 sunt sintetizate astfel: 

 
Nr

. 

cr

t 

Forma de 

învăţământ 

Nr. 

total 

elevi 

înscrişi 

început 

an 

Nr. 

elevi 

transfe

raţi 

Nr. 

elevi 

existe

nţi 

Nr. 

elevi 

promo

vaţi 

Retr

aşi 

Corig

enţi  

SN R

e

p

et

e

nţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricul

aţi 

Note 

la 

purta

re 

sub 7 

Procent 

promovabi

litate 

[%] 

1 Liceu Zi 465 6 459 333 - 5 121   - 32 73 

2 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

64 - 65 27 -  38  1 - - 42 

3 Nivel V  

avansat 

104 - 101 81 3  20   -  80 

 Total  633 6 625 441 3 5 179  1 - 32 71 
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Situaţia comparativă a elevilor înscrişi  

 
Nr. elevi inscrisi 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 Observatii 

 

LICEU ZI+ 

SCOALA 

PROFESIONALA 

448 473 450 435 465 443 Un minus de 

13 elevi 

inscriși in 

2021-2022, cu 

rezerva clasei 

de seral- 26 

elevi care 

începe cu sem 

II 

LICEU SERAL - -  - - - 

LICEU FR 119 102 73 76 64 63 

NIVEL 5 170 151 118  104 114 

TOTAL 737 726 641 614 633 620 

 

 

Nr. elevi ramasi 

la sfarsitul 

SEM I 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 2020-

2021 

2021-

2022 

Observatii 

 

LICEU ZI 429 441 428 414 459 442 Un minus 

de 13 elevi 

in 2021-

2022 

LICEU SERAL - -  - - - 

LICEU FR 119 102 78 85 65 64 

NIVEL 5 161 142 111 76 101 106 

TOTAL 709 685 617 562 625 612 

 

 

Situaţia comparativă a procentului de promovabilitate 
 

 

Liceu zi 
 

Liceu seral 
 

Liceu FR 
 

Nivel 5 
 

Total 
 

2014-2015 54 32 31 80 59 

2015-2016 53 40 37 68 53 

2016-2017 58,04 - 42 66 57 

2017-2018 66 - 47 65 63 

2018-2019 68,22% - 41 80 67  

2019-2020 64% - 50,58 97 94  

2020-2021 73 - 42 80 71  

2021-2022 62% - 22,9 73,5 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se constată o scadere a procentului de promovabilitate total cu 11 %. 
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                                                An şcolar 2021-2022  Sem.I 

Clase liceu zi și profesională 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. total 

Elevi înscrişi la 

început de an 

şcolar 

Nr. elevi 

Transferaţi 

(plecati) 

Nr. elevi 

existenţi 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. elevi 

Retraşi 

Corigenţi  SN Repe 

tenţi  

Elevi 

veniti 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatriculati 

Note 

la 

purtare 

sub 7 

Procent 

promovabilitate 

[%] 

1 IX A 26 - 26 19 - 7 0 - - - - 73 

2 IX B 21 - 21 19 - 1 1 - - - - 90 

3 IA. 24 1 25 19 - 4 2 - 2 - 3 76 

4 IB. 26 - 26 21 - 2 3 - - - 1 80 

5 IC 22 - 22 9 - 2 11 - - - 7 41 

6 X A 19 1 18 18 - 0 0 - - - - 100 

7 X B 28 2 26 7 - 18 1 - - - 1 27 

8 IIA 19 - 19 18 - 0 1 - - - 1 95 

9 IIB 18 - 18 6 - 6 6 - - - 5 33 

10 IIC 21 - 23 14 - 0 9 - 2 - 6 61 

11 IID 24 1 23 5 - 0 18 - - - 13 22 

12 XI A 32 - 32 24 - 7 1 - - - - 75 

13 IIIA 21 - 21 19 - 0 2 - - - - 21 

14 IIIB 24 - 24 18 - 0 6 - - - 5 75 

15 III C 24 - 24 16 - 1 7 - - - 1 66 

16 III D 23 - 23 9 - 2 13 - 1 - 4 39 

17 XII A 19 1 18 9 - 9 0 - - - - 50 

18 XII B 17 - 17 14 - 3 1 - - - - 82 

19 XII C 16 - 16 5 - 10 1 - - - 1 31 

20 XII D 19 - 19 6 - - 13 - - - 8 31 

 Total  443 6 442 275 0 72 96 0 5 0 56 62  

 

Notă: Nr. elevi existenţi = nr. elevi înscrişi – (nr. elevi transferaţi+ nr. elevi retraşi+ nr. elevi abandon şcolar/exmatriculaţi) + r. de elevi 

veniţi 
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Nr. 

crt. 

Clasa Nr. total 

Elevi înscrişi 

la început de 

an şcolar 

Nr. elevi 

Transferaţi 

(plecati) 

Nr. elevi 

existenţi 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. 

elevi 

Retraşi 

Corigenţi  SN Repe 

tenţi  

Elevi 

veniti 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatric

u 

lati 

Note 

la 

purtare 

sub 7 

Procent 

promovabilitate 

[%] 

 

 

LICEU FR RUTĂ DIRECTĂ 

 

22 XI FR 30 - 30 0 - 0 30 - - - - 0 

23 XII FR 17 - 18 0 - 0 18 - 1 - - 0 

24 XIIIFR 16 - 16 11 - 0 5 - - - - 68,7 

 Total  63 - 64 11 - 0 53 - 1 - - 22,9 

 

 
NIVEL 5  

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. total 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an şcolar 

Nr. elevi 

Transfera 

ţi 

(plecati) 

Nr. elevi 

existenţi 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. 

elevi 

Retraşi 

Corigenţi  SN Repe 

tenţi  

Elevi 

veniti 

Abando

n şcolar/ 

Exmatri 

culati 

Note 

la 

purtare 

sub 7 

Procent 

promovabilitate 

[%] 

29 I P1 24 - 24 14 - - 10 - - - - 58 

31 I P2 31 - 27 22 4 - 5 - - - - 81 

32 II P1 25 - 25 15 - - 10 - - - - 60 

39 II P3 25 - 21 21 4 - - - - - - 100 

40 IIIP3 9 - 9 6 - - 3 - - - - 66 

 Total 114 - 106 78 8 - 28 - - - - 73,5 
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                                               An şcolar 2021-2022  

Clase liceu zi 

 

        CLASA a IX -a 
 

 

 
 

 

 

 

         CLASA a X –a                                                  An şcolar 2021-2022 
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           CLASA a XI –a                                                 An şcolar 2021-2022  

  

 
 

 

 

         CLASA a XII –a                                               An şcolar 2021-2022  
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TABEL CENTRALIZATOR 

 

 

 

 

                       

  FRECVENŢA ELEVILOR 

Semestrul I 2021-2022 

Cauze ale absenteismului: 

- situaţia materială precară  

- mulţi elevi navetişti 

- situaţii de abandon şcolar,  ceea ce duce la creşterea numărului de absenţe  

- colaborarea defectuoasă cu anumiţi părinţi 

- mulţi părinţi plecaţi la muncă în străinătate, un număr mare de familii dezmembrate sau cu 

venit lunar foarte mic 

- lipsa de supraveghere a familiei 

- probleme generate de pandemie și învățarea online 

- lipsa motivaţiei interne pentru a învăţa, etc 

Măsuri de combatere a fenomenului de absenteism: 

- Comunicarea către elevi/părinţi a prevederilor Regulamentului 

şcolar şi ROI (şedinţe pe clasă, şedinţe cu părinţii pe şcoală,  afişare prevederi ROI  la avizier, 

întâlniri şi discuţii formale şi informale) 

- Aplicarea fermă a Regulamentului şcolar şi ROI  

- Comunicarea permanentă şi multidirecţională conducerea şcolii-

diriginte-părinţi 

- Implicarea consilierului psihologic 

- Realizarea de lecţii atractive, de şedinţe de pregătire suplimentare la 

materiile la care se susţin examene naţionale 

- Realizarea de activităţi extracurriculare atractive şi implicarea unui 

număr cât mai mare de elevi 
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- Oferirea de condiţii foarte bune de studiu, cu respectarea normelor 

PSI şi SSM 

- Promovarea elevilor fără absenţe pe site-ul şcolii şi la avizierul elevilor 

- Contactarea serviciilor sociale ale primăriilor din localităţile de 

domiciliu ale elevilor care nu s-au prezentat la şcoală sau au un  număr 

foarte mare de absenţe  

- Contactarea Direcţiei Publice de Protecţie Socială Gorj 

- Contactarea serviciilor sociale din cadrul primăriilor din județ 

- Gestionarea numărului de absenţe lunar 

- Contactarea serviciilor de protecţia copiilor pentru elevii minori, lipsiţi 

de sprijin familial 

 

3. STAREA DISCIPLINARĂ 

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

cadrul Comisiei de disciplină, în şedinţele Consiliului Clasei şi în Consiliul Profesoral.  

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

 

Semestrul I 2021-2022  

 

CLASA NOTE SUB 7 LA PURTARE 

IX 11 

X 26 

XI 10 

XII 9 

FR 0 

Nivel 5 0 

TOTAL 56 

 

 

 

IX 
 
 

X 
 
 

XI 
 
 

XII 
 
 

2015-2016 
 

13 
 

5 
 

9 
 

6 
 

2016-2017 17 8 12 5 

2017-2018 17 9 3 6 

2018-2019 
 

5 13 9 2 

2019-2020 - 8 12 4 

2020-2021 10 1 15 7 

2021-2022 11 26 10 9 

 

           Notele la purtare se datorează aplicării regulamentului în ceea ce priveşte frecvenţa elevilor şi 

doar în puţine cazuri abaterilor disciplinare. Pentru abateri disciplinare s-a aplicat mustrare scrisă şi 

puncte scăzute la purtare. O parte dintre elevii sancţionaţi cu mustrare scrisă şi-au revizuit 

comportamentul, astfel încât, la sfârşitul semestrului, sancţiunea a fost anulată. 
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Măsuri disciplinare: 

       În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 s-au luat următoarele măsuri disciplinare, în conformitate 

cu ROFUIP: 

- mustrări scrise pentru indisciplină la propunerea diriginţilor 

- mustrări scrise pentru indisciplină la propunerea conducerii şcolii 

- preavize de exmatriculare pentru absenţe nemotivate 

- scăderea mediei la purtare  

        Toate măsurile de sancţionare au fost comunicate elevilor şi părinţilor şi înregistrate de 

diriginţi/secretariatul şcolii. 

 

 

PREMII OBŢINUTE 

În semestrul I nu s-au obtinut premii la olimpiade şi concursuri. 

 

 

ANALIZA SWOT RESURSE UMANE- ELEVI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 620 elevi cuprinsi in 28 de clase : 

-10 clase liceu RD - curs zi 

- 3 clase Frecventa redusa 

- 10 clase învățământ profesional 

- 5 clase nivel 5 

 612 elevi ramasi la sfârsitul semestrului 

 22.14 nr. elevi/ clasa ,  

la zi: 22,12 elevi/clasa 

la invatamant FR: 21elevi/clasa 

realizarea  100% a planului de scolarizare 

 interes sporit din partea elevilor şi părinţilor 

pentru şcoala noastră 

 creşterea interesului pentru studiu în vederea 

susţinerii examenului de bacalaureat şi 

pregatirea şcolară zilnică la o parte dintre elevi 

 creşterea interesului elevilor pentru participarea 

la proiecte şi activităţi extracurriculare 

 realizarea demersurilor din partea şcolii pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, diminuarea 

fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi a 

violenţei în mediul şcolar 

 

 plecarea unui număr de 6 elevi pe 

parcursul semestrului 

 slaba pregătire a unor elevi din şcoala 

generală 

 procentaj relativ mare de elevi care 

manifestă dezinteres total faţă de procesul 

de învăţământ 

 un număr mare de elevi cu probleme 

materiale şi sociale (venituri mici, părinţi 

despărţiţi sau plecaţi la muncă în 

străinătate, copii care nu au un tutore 

legal şi nu pot fi încadraţi într-un sistem 

de protecţie socială) 

 lipsa de interes faţă de şcoală şi atitudinea 

negativă faţă de educaţie a multor părinţi 

 lipsa de interes a multor elevi faţă de 

activitatea de consiliere 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 

AMENINŢĂRI 

- Noua Lege a Educaţiei şi metodologiile de aplicare 

Politica MEN şi mutarea accentului pe activitatea la clasă; 

- Sprijinul acordat de guvern şi Consiliul Local pentru 

elevii aflaţi în situaţie de risc social sau pentru cei cu 

rezultate foarte bune (acordarea de burse); 

- îmbunătăţirea ofertei şcolare, curriculare şi 

- scăderea populaţei şcolare în următorii ani; 

- abandonul şcolar datorită înrăutăţirii 

condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare; 

- lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor; 

- nivelul de pregătire al elevilor în şcoala generală 
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extracurriculare; 

- majoritatea calificărilor  în care pregătim (aprobate şi 

pentru anul şcolar 2022-2023) sunt solicitate pe piaţa 

muncii şi sunt atractive pentru elevi şi părinţi; 

- realizarea demersurilor pentru obţinerea de noi autorizări 

- creşterea responsabilităţii părinţilor şi elevilor 

din şcolile generale faţă de procesul de învăţământ 

 

 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV  

4.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline  

          În cadrul consiliilor şi comisiilor existente la nivelul şcolii, s-au respectat termenele propuse în 

graficele de lucru, conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită dezbaterilor şi propunerilor făcute de 

membrii acestora, s-au întocmit programe şi proiecte de acţiuni pe domenii a căror finalitate a fost în 

permanenţă urmărită. Există o legătură permanentă între membrii acestor comisii, dar şi între 

responsabilii comisiilor, fapt ce a condus la un bun control al activităţilor desfăsurate şi nu a permis 

suprapunerea acestora, dând curs actului decizional de către conducerea şcolii la momentul oportun. 

         Tematica şi graficul desfăşurării activităţilor au fost corelate cu activităţile desfăşurate la nivelul 

cercurilor judeţene desfăşurate, dar şi cu activităţile  propuse în planul managerial al şcolii.  

         Conducerea şcolii a participat permanent şi activ la toate activităţile organizate de Consiliile şi 

Comisiile metodice, făcând propuneri de îmbunătăţre a activităţi acestora, pe baza Criteriilor stabilite în 

Programul Managerial. Ne-am preocupat de cunoaşterea nemijlocită a problemelor reale existente la 

nivelul colectivelor de catedră şi a problemelor personale ale cadrelor didactice, luându-se măsuri 

preventive contra abaterilor disciplinare. 

        Planificările anuale şi semestriale au fost  realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele 

programelor. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime 

şi la timp. La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale Programelor.  

 

4.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii  

          Am adaptat oferta de curriculum la decizia şcolii (CDL) la necesităţile comunităţii locale şi a 

direcţiilor de dezvoltare economică din regiune. CDL-ul a avut un caracter stimulativ si specific 

comunitar. Programele CDL au fost avizate de catedra tehnică, aprobate de Consiliul de Administraţie 

al şcolii şi trimise la termen spre avizare la ISJ Gorj.  

 

4.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale.  

În curriculum-ul specific şcolii noastre, în anul şcolar 2021-2022, au fost incluse 

următoarele discipline opţionale: 
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OFERTA CURRICULARĂ - CDL- 2021-2022 

 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de 

învăţământ 

Titlul CDL-ului Domeniul de 

pregătire/ Calificarea 

Clasa Autori 

1.  

LICEUL 
TEHNOLOGIC  

NR.2 

Tipuri de ecosisteme 

naturale și antropizate în 

județul Gorj 

Protecțiamediului/Teh

nicianecologșiprotecția

calitățiimediului 

(învățământlicealzi) 

IX 

BîzocuCodruțaNicol

eta, 

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

2.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 

Pregătire de bază în 

domeniul electronică - 

automatizări 

ElectronicăAutomatiză

ri/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământlicealzi) 

IX 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

AndrițoiuLiliana 

3.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Pregătire de bază în 

domeniul ecologiei și 

protecției mediului 

Protecțiamediului/Teh

nicianecologșiprotecția

calitățiimediului 

(învățământlicealzi) 

X 

BîzocuCodruțaNicol

eta, Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

4.  LICEUL 
TEHNOLOGIC  

NR.2 

Stagiul de 

pregătirepractică în 

domeniul electric 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto(învățământlicealz

i) 

X 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

Botanciu Ion 

5.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  
NR.2 

Metode și anlize 

volumetrice 

Protecțiamediului/Teh

nicianecologșiprotecția

calitățiimediului(învăță

mântlicealzi) 

XI 

BîzocuCodruțaNicol

eta, 

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

6.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Motoare electrice 

asincrone trifazate 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto 

(învățământlicealzi) 

XI CîrsteaGeorgeta 

7.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Studiul mărimilor 

electriceîn c.c. și c.a. 

ElectronicăAutomatiză

ri/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământliceal) 

XI 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

 

8.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Studierea factorilor de 

mediu prin determinarea 

de indicatori fizici, 

chimici și bioecologici 

Protecțiamediului/Teh

nician ecolog și 

protecția calității 

mediului (învățământ 

liceal zi) 

XII 

BîzocuCodruțaNicol

eta ,  

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

9.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 

Acționări cu motoare 

electrice asincrone 

trifazate 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto (învățământ liceal 

zi) 

XII 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

AndrițoiuLiliana 
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10.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Circuite logice 

combinaționale 

ElectronicăAutomatiză

ri/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământlicealzi) 

XII 

Ursu Gabriela Anica, 

AndrițoiuLiliana, 

Ivan Grigore 

11.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Prelucrări mecanice 

specific domeniului auto 

Mecanică/ Mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani) 

IX 
Pătruț Felicia, 

Suciu Monica  

12.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Lucrări de pregătire 

practică în lăcătușerie 

generală 

Mecanică/ 

Tinichigiuvopsitor 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani) 

IX 

Iovanov Valeria 

Victoria, Voicu 

Manuela, 

Dijmărescu Dan 

Luca 

13.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Stagiul de practică pentru 

turism și alimentație 

TurismAlimentație/ 

Ospătar (chelner) 

vînzătorînunități de 

alimentație/Bucătar 

(școalăprofesională 3 

ani) 

IX 

Ursu Gabriela Anica, 

Vîlceanu Aurelia, 

Voicu Manuela, 

PătrașcuCodruțaTeo

dora 

14.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 Mecanica automobilelor 

Mecanică/ mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

X 

Pătruț Felicia, 

Suciu Monica, 

 

15.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 

Exploatarea și 

întreținerea 

automobilelor 

Mecanică/ mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

X 

Pătruț Felicia, 

Suciu Monica, 

Iovanov Valeria 

Victoria 

16.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 Asigurarea calității 

pentru servirea în 

restaurație 

TurismAlimentație/ 

Ospătar (chelner) 

vînzătorînunități de 

alimentație 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

X 

Ursu Gabriela Anica, 

Vîlceanu Aurelia, 

Voicu Manuela, 

UngureanuLoredana 

PătrașcuCodruțaTeo

dora 

17.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 Aplicații de bază în 

mecanică auto 

Mecanică/ mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

XI 

Iovanov Valeria 

Victoria, Voicu 

Manuela, 

Dijmărescu Dan 

Luca 

18.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 Aplicații practice în 

mecanică auto 

Mecanică/ mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani) 

XI 

Iovanov Valeria 

Victoria, Voicu 

Manuela, 

Dijmărescu Dan 

Luca 

19.  LICEUL 

TEHNOLOGIC  

NR.2 
Arta servirii în restaurație 

TurismAlimentație/ 

Ospătar (chelner) 

vînzător în unități de 

alimentație (școală 

profesională 3 ani) 

XI 

Ursu Gabriela Anica, 

Vîlceanu Aurelia, 

Voicu Manuela 

Pătrașcu 

CodruțaTeodora 
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OFERTA CURRICULARĂ - CDS- 2021-2022 

 

 CATEDRA DE  LIMBA ȘILITERATURA ROMÂNĂ 

1. OPȚIONAL DE APROFUNDARE- autor prof. DIACONIȚA CRISTINA, 

clasa a XI a  

2. OPȚIONAL DE APROFUNDARE- autor prof. BĂBEANU TEODORA, 

clasa a XII a 

3. TIPURI DE TEXTE- autori prof. DIACONIȚA CRISTINA, BĂBEANU 

TEODORA, COANĂ SORANA clasa a XI, XII FR  

4. EPOCI ȘI IDEOLOGII LITERARE ÎN CONTEXT EROPEAN- autor prof. 

COANĂ SORANA, clasa a XI a FR 

5.  EPOCI, CURENTE, CAPODOPERE ALE LITERATURII EUROPENE- 

autor prof. DIACONIȚA CRISTINA, clasa a XI a FR 

 

 CATEDRA DE  LIMBI MODERNE 

6. DEVELOPPER LES COMPETENCES COMMUNICATIVES, autor prof. 

BISTREANU ELIANA, clasa a XI-a ZI 

7. CREATIVE WRITING, autor prof. MĂNESCU CAMELIA, clasa a XII-a 

ZI 

8. COMPETENCES DE COMMUNICATION, autor prof. BENGESCU 

OTILIA, clasa a XII-a ZI 

9. ENGLISH GRAMMAR AND MUSIC, autor prof. CONTRAȘ ELENA 

MARINELA, clasa a XI-a ZI 

 

 ARIA CURRICULARĂ ȘTIINȚE 

10. TRĂIM CU RADIAȚII- Prof. ANTONIE DUMITRU, Prof. BĂLUȚĂ 

DANIELA, clasa a XII, XIII FR, Clasa a XII a ZI 

11. ELECTRICITATEA ÎN VIAȚA OMULUI MODERN- Prof. ANTONIE 

DUMITRU, prof. Băluță Daniela, prof. BOTANCIU ION, clasa a X a ZI 

12.  ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ- Prof. ANTONIE DUMITRU, clasa a 

XI, XII a ZI, clasa a XII, XIII FR 

13. CHIMIE APROFUNDARE-Prof. BÎZOCU CODRUȚA, clasa a XI-XII a ZI 

 

 CATEDRA DE  MATEMATICĂ 

1. ISTORIA MATEMATICII- Prof. LUPULEȚ ION, clasa aXII- XIII a FR 

2. MATEMATICĂ APROFUNDARE- Prof. PEPTAN ANCA, Prof. 

DOANDEȘ DANIEL, Prof. LUPULEȚ ION, clasa a XI-XII a ZI 

3. MATEMATICĂ ÎN NATURĂ ȘI ARTĂ- Prof. PEPTAN ANCA, clasa a XI-

XII FR 
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4. SISTEME LINIARE. APLICAȚII ALE SISTEMELOR LINIARE ÎN VIAȚA 

PRACTICĂ ȘI ECONOMIE- Prof. DOANDEȘ DANIEL, clasa a XI a FR 

 ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

5.  MANAGEMENTUL CARIEREI- Prof. BIBIRIGEA ROMEO, clasa a XI a 

ZI, XIII FR 

6.  PROBLEME DE GEOPOLITICĂ CONTEMPORANĂ- Prof. BIBIRIGEA 

ROMEO, clasa a XII a ZI, XII FR 

7.  ISTORIA MONARHIEI ÎN ROMÂNIA- Prof. MUSTĂȚEA DOINA, 

MERGEA TEODOR clasa a XI-XII a ZI 

8.  CATEHETICA- Prof. DIACONIȚA COSTEL, clasa a XII a zi 

9. CATEHETICA- Prof. DIACONIȚA COSTEL, clasa a XI a zi 

10. CATEHETICA- Prof. DIACONIȚA COSTEL, clasa a XII a FR 

 

 ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

1. APLICAȚIILE NOTEPAD, PAINT, CALCULATOR ALE SISTEMULUI 

DE OPERARE WINDOWS, Prof. CÎRSTEA GEORGETA 

2. ECOLOGIE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ, Prof. BÎZOCU CODRUȚA, 

prof. IVAN CAMELIA, clasa a XIII FR 

3. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE PENTRU DEZOLTARE PERSONALĂ, Prof. 

BÎZOCU CODRUȚA, prof. VOICU MANUELA, CLASA XI FR 

4. TEHNOREDACTARE AVANSATA SI DOCUMENTARE, prof. PĂTRUȚ 

FELICIA, prof. SUCIU MONICA, clasa a XII-a FR 

5. PRELUCRĂRI MULTIMEDIA, Prof. ANTONIE OANA, clasa a XI FR 

6. CALCULATORUL- PRIETENUL MEU, Prof. IOVANOV VALERIA, clasa 

a XI-a FR,  

7.  ALEGEREA PROFESIEI, Prof. ȘOFEI CARMEN, clasa a -XII FR 

8. INIȚIEREA UNEI AFACERI, Prof. VÎLCEANU AURELIA, clasa a XIII a 

FR 

 

4.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline  

     În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea predării 

şi lecţiile în sine, s-au desfăşurat la marea majoritate a cadrelor la cote corespunzătoare standardelor 

fixate. La clasele de început de ciclu, la majoritatea disciplinelor,  s-au aplicat teste iniţiale pentru a se 

stabili un reper pentru stabilirea obiectivelor semestriale. În plus, pe linia optimizării calităţii predării, 

este de adăugat şi preocuparea, în cadrul catedrelor, faţă de alegerea manualelor, faţă de metodele şi 

procedeele utilizate la clase pentru a se obţine randamentul cel mai bun. 

    Cadrele didactice au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei si corelarea acesteia cu 

conţinutul manualelor şi al planificărilor.  Au fost analizate rezultatele obţinute de elevi în semestrul I  
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şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obţinut rezultate slabe în însuşirea materiei 

predate. S-au realizat  programe de lucru  pentru elevii în situaţie de corigenţă pe semestrul I.                                                                                                                      

Au fost elaborate portofoliile personale  care au fost îmbogăţite pe parcursul semestrului cu materiale 

auxiliare de predare si evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare sumativă şi finală, fişe de lucru, 

imagini, prezentări în Power Point), iar elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de către profesori  în 

elaborarea şi folosirea portofoliilor. Portofoliile elevilor au fost atent verificate şi corectate la sfârşitul  

anului. S-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări in 

Power Point etc). S-a folosit laboratorul de informatică şi programul AeL în scopul îmbunătăţirii 

activităţii didactice, dar şi pentru a forma abilităţi practice şi a asigura un transfer eficient de 

competenţe integrate.  Ponderea lectiilor desfăşurate în laboratorul de informatică rămâne încă foarte 

scăzută. 

     S-a prezentat metodologia desfăşurării examenului de bacalaureat  şi s-au discutat strategiile de 

abordare a pregătirii elevilor pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la examenul de certificare a 

competentelor. Rapoartele de analiză ale activităţii comisiilor metodice au fost întocmite de 

responsabilii comisiilor şi se regăsesc în dosarul comisiei metodice.   

    Dintre activităţile metodice de referinţă, desfăşurate în semestrul I: 

 Elaborarea în catedră a subiectelor pentru testele iniţiale, a matricelor de specificaţie şi 

baremelor, în conformitate cu cerintele MEN 

 Realizarea de mape tematice cu planuri de lecţii model, instrumente de evaluare - teste iniţiale, 

formative şi finale, subiecte pentru bacalaureat, diseminarea rezultatelor evaluarii.  

 Organizarea şi susţinerea de acţiuni metodice la nivelul comisiei metodice: interasistenţe, lecţii 

demonstrative, referate. 

 Respectarea graficului de pregătire pentru bacalaureat, concursuri şcolare şi pregătirea elevilor 

cu rezultate slabe la învăţătură. 

 Participarea la activităţile metodice judeţene 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic in cadrul comisiei 

 Desfăşurarea fazelor locale ale olimpiadelor şcolare 

 Pregătirea elevilor în vederea participării elevilor la concursuri şi olimpiade, atât pregătire 

teoretică, cât şi practică; 

 Stabilirea/dezbaterea programelor CDL/CDŞ  pentru anul şcolar 2022-2023 şi pregătirea 

acestora pentru avizare; 

 

4.6. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă  

Nu s-au organizat concursuri și olimpiade. 

 

4.7. Program de pregătire suplimentară.  

           În semestrul I  al anului şcolar 2021-2022, în şcoală s-au desfăşurat ore de pregatire 

remedială la disciplinele de bacalaureat prin programul ROSE, proiectul ÎMI DORESC. Voi 

reuși! 

 

ANALIZA SWOT- RESURSE UMANE- PROFESORI 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

-responsabilitate şi competenţa din partea personalului 

didactic pentru însuşirea şi aplicarea corectă a 

planurilor cadru de învaţământ 

- alegerea atentă şi competentă a manualelor şcolare 

- proiectarea activităţii de predare – învăţare în condiţii 

- neutilizarea la potenţialul maxim a bazei 

materiale a şcolii pentru activităţile 

practice experimentale şi crearea unor lecţii 

atractive şi eficiente; 

– învăţarea de noi metode, eficiente şi 
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foarte bune la majoritatea catedrelor 

- elaborarea unor strategii didactice care să pună în 

valoare pregătirea şi valenţele elevilor 

- orientarea procesului de predare – învăţare spre 

activităţi practice şi spre învăţare centrată pe elev 

- elaborarea testelor de evaluare inţială şi pe parcurs- 

model la nivel de comisie metodică  

- adaptarea programelor şcolare la nivelul de pregătire al 

elevilor 

- activitate suplimentară pentru pregătirea examenului de 

bacalaureat 2022  

- utilizarea materialelor didactice adecvate  

- activităţi metodice adaptate cerinţelor actuale şi de 

calitate 

- relaţii foarte bune de colaborare între membrii 

catedrelor şi echipelor de lucru 

adaptate la condiţiile diferiţilor elevi 

- proporţia încă prea mare a lecţiilor clasice 

(prelegeri) în detrimentul celor interactive 

- diversificare insuficientă a metodelor de 

evaluare a cunoştinţelor elevilor 

- dificultăţi în a centra întreaga activitate de 

predare – învăţare pe elev 

- relaţia profesor-elev-părinte încă la un 

nivel insuficient pentru stimularea maximă 

a potenţialului elevilor 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

- Noua Lege a Educaţiei şi metodologiile de aplicare 

Politica ME  şi mutarea accentului pe activitatea la clasă; 

- creşterea responsabilităţii părinţilor şi elevilor 

din şcolile generale faţă de procesul de învăţământ 

 

 

4.9. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă  

          Ora de dirigenţie a avut sarcina şi a realizat sarcinile instructiv-educative ale procesului de 

predare-învăţare, aducând o contribuţie la educarea şi formarea elevilor.   Proiectarea activităţii anuale 

şi semestriale a fost realizată de catre profesorul - diriginte, având în vedere formarea unor tineri 

instruiţi, disciplinaţi, capabili să fie utili societăţii. Facilizarea unei proiectări adecvate în plan 

educaţional şi încadrarea orelor de dirigenţie pe obiective educative în planul anual s-a realizat 

permanent de către diriginţi, astfel: 

a) Utilizarea documentelor curriculare: 

b) Proiectarea activităţii educative anual şi semestrial; 

c) Repartizarea pe semestre a numărului de ore de dirigenţie corespunzător componentelor educaţionale 

cu evidenţierea obiectivelor generale urmărite. 

d) Crearea condiţiilor în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului învăţării sociale. 

         Consiliul Reprezentativ al Elevilor a desfăşurat şedinte lunare în care s-au dezbătut diverse 

probleme pe care le-au ridicat elevii şi a venit cu propuneri şi iniţiative. Reprezentanţii Consiliului 

Elevilor au participat la organizarea de activităţi în cadrul şcolii sau la nivel judeţean.  

 

Rezultatele muncii educative 

Rezultatele muncii educative sunt sintetizate prin: 

- creşterea numărului de elevi implicaţi în activităţi 

- creşterea numărului de propuneri venite din partea elevilor şi a părinţilor 

- obţinerea unor rezultate mai bune prin scăderea numărului de absenţe 

nemotivate şi de note scăzute la purtare 

- motivaţia pentru a învăţa 

- dezvoltarea unor competenţe de interrelaţionare şi munca în echipă 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţă în cadrul şcolii 



 30 

4.10. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

 

Raport de activitate Comisia programe și proiecte 

 

                 Responsabilul comisiei și-a început activitatea în anul școlar 2021-2022 cu prezentarea 

raportului anual și organizarea documentelor comisiei. 

                  Documente organizatorice realizate: 

- Planul managerial pe anulșcolar 2021-2022 

- Planul activitățilorextracurriculare 

- Tematica ședințelor/lectoratelor cu părinții 

- Organizarea dosaruluiComisieidiriginților 

- Actualizarea planificărilorșiportofoliilorprofesorilordiriginți 

- Organizarea ComitetuluiReprezentativ al Părinților 

- Organizarea ConsiliuluiȘcolar al Elevilor 

- Fișă tip de realizare-evaluareaactivităților 

Activitățileplanificateîncadrulcomisieisuntînacordcuobiectivelepropusepentruanulșcolarăncurs.  

      Prima activitatederulatăîn data de 23.09.2021- ZiuaEuropeană a Limbilor 

Activitatea s-a desfășurat  sub genericul Voyage culturel et intercompréhension, în perioada 27-

30.09.2021, la clasele , IX B,  X A, XII B și a constat în promovarea limbilor europene.  

24.09.2021- Participare la consfătuirile consilierilor educativ și realizare înformare pentru Consiliul 

profesoral 

Septembrie-octombrie-  

Lectoratul cu părinții; alegerea membrilor Consiliului Reprezentativ și a membrilor în cadrul CA și 

CEAC. 

Organizarea Consiliului Școlar al Elevilor 

29.09.2021-Întâlniri cu elevii pentru stabilirea modalității de organizare a procesului de alegere- 

11.10.2021Alegeri pentru memebrii Biroului Executiv- votați : Ciobanu Claudiu Daniel,  Cruceru 

Adina Ștefania și Trașcă Andreea Mihaela 

Alegeri pentru Repreaentantul elevilor în CA-votat Busuioceanu Bogdan 

 Noiembrie 

Realizarea numărului 5 al revistei didacticeCorespondențe, 170 de pagini 

25.XI.2021  Participare la Cercul Cordonatorilor de programe și proiecte organizat de Colegiul Tehnic 

Gheorghe Magheru 

Decembrie 

6 Decembrie – organizarea concursului cu premiiDe ziua ta, române, cinstește-ți graiul, portul, vorba 

înțeleaptă. Concursul a fost organizat pe trei secțiuni : Selfie în port popular, vorbă 

înțeleaptă,prezentări. S-au acordat 9 premii 

      15.12.2021- Organizarea dezbaterii  cu tema“Cum aș putea să învăț eficient pentru a promova 

EXAMENUL DE BACALAUREAT?” realizată cu elevii de clasa a XII-a și profesorii care predau 

disciplinele de bacalaureat. Au participat 30 de elevi din calsele a XII-a și membrii CȘE. 

   În vederea organizării dezbaterii, s-a aplicat la clasele de a XII-a Chestionarul de 

feedbacksmestrial. 

    Ianuarie 

Activități anti-bullying în cadrul proiecteleor: 

I.Programului”YouthMax” în parteneriat cu Asociația Maxwell, prin intermediul căruia s-a 

implementat la nivelul unității, la ora de dirigenție, lecție cu titlul „Ridică-te și fă o diferență” , având 

ca scop dezvoltarea responsabilității față de propria persoană și față de ceilalți și a inițiativei în situații 

de bullying. 
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II.Proiectul județean PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ, derulat în parteneriat cu mai multe 

instituții la nivelul județului. 

SCOPUL PROIECTULUI:prevenirea şi combaterea comportamentelor violente pentru  

asigurarea unui climat propice dezvoltării armonioase a personalității elevilor. 

 

 În data de 31 ianuarie 2022, s-a derulat activitatea Depistarea și combaterea fenomenului de bullying 

și civerbullying: dependența de rețelele de socializare. Partenerii acestei activități au fost 

reprezentanții IPJ de la Biroul de Prevenire a Criminalității, inspector Scurtu Mirela și comisar Pigui 

Ionuț. Numărul total  de elevi implicați în aceste activități a fost de 103, conform procesului-verbal 

încheiat între cele două instituții. 

7.01.-12.01.2022  organizarea programului de activități Ziua Culturii Naționale. 

Activitatea realizată pe parcursul primului semestru a urmărit tematicile de interese pentru 

palierul educativ și obiectivele propuse pentru anul școlar în curs. S-a pus accentul pe implicarea unui 

număr mai mare de elevi în activitățile educative extracurriculare și implicarea în număr mai mare a 

elevilor și profesorilor diriginți din învățământul profesional. De asemenea, s-a urmărit o colaborare 

mai extinsă cu alte instituții și implementarea proiectelor educative propuse la începutul anului școlar. 

5.PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă  

         Colaborarea cu părinţii este bună Părinţii au fost înştiinţaţi în scris cu privire la situaţia 

şcolară şi disciplinară a elevilor, realizându-se astfel o legătură permanentă şcoală-familie.  

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. Predarea 

patrimoniului.  

Colaborarea cu Consiliul Local este foarte bună. Fondurile se primesc la timp şi în 

cuantumul stabilit prin buget. Consiliul Local si Primaria Tg-Jiu a sprijinit şcoala atât în 

activitatea curentă, cât şi în realizarea investiţiilor prezentate anterior.Contractele cadru de 

colaborare cu agenţii economici şi instituţii locale pentru practica  elevilor,  jandarmeria,  

poliţia ş.a. s-au încheiat în prima parte a anului şcolar.  

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport  

1. Inspectoratul Pentru Situații De Urgență „Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj 

2.Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu/ Departamentul pentru pregătirea personalului didactic  

3.Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu 

4.Muzeul Național „Constantin Brâncuși” 

5.Colegiul Național Spiru Haret Târgu Jiu 

6. Liceul cu Program Sportiv Tg. Jiu 

7. Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru 

8. Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Tg. Jiu 

9. Colegiul National Ecaterina Teodoroiu Tg. Jiu 

10. Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Tg. Jiu 

11. Școala Gimnazială Nr.7 Reșița, Caraș-Severin 

12. Cabinetul Medical Școlar Nr.6 Tg. Jiu 
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PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI 2021-2022 

 

PENTRU DERULAREA  STAGIILOR PRACTICE 

 

 
NR. 

CRT. 

DOMENIUL DE FORMARE: MECANICĂ 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 

DOMENIUL DE FORMARE: TURISM ȘI ALIMENTAŢIE 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: OSPĂTAR (CHELNER) 

VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAȚIE 

DOMENIUL DE FORMARE: 

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ: BUCĂTAR 

ȘCOALĂ 

PROFESIONALĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL 

1.  SC ARGO IMPEX SRL SC ARGO IMPEX SRL PETROM SC KRY MC EVENTS SRL SC WILD GROUP SRL 

2.  PRO AUTO SRL PRO AUTO SRL SC LESTAR IMPEX SRL SC LESTAR IMPEX SRL  

3.  SC LC AUTO SRL SC LC AUTO SRL SC CARFIN SA SC CARFIN SA  

4.  SC KRAFT SRL SC KRAFT SRL SC MÎNZUTU MGY SRL  SC TOWERS PUB 12 SRL  

5.  SC KILOMETRU  0 SRL SC KILOMETRU  0 SRL SC RATIPEST PROD SRL SC RATIPEST PROD SRL  

6.  SC MORGIS SRL SC LAZĂR COM SRL SC QSINE AND TURISM 
SRL 

SC QSINE AND TURISM SRL  

7.  SC PELASERV SRL SC  KARSODOR SRL SC MIKALAND SRL SC DUELMIS PREST SRL  

8.  SC RAV AUTO COLOR 

SRL 

SC MORGIS SRL SC NIC&SUM SRL SC CRESCENDO SRL  

9.  II  VOICAN MARIUS SC INIDAN SRL SC COOLFAFIN SRL SC WILD GROUP SRL  

10.  SC  KARSODOR SRL SC NURVIL SRL 

RÂMNICU VÎLCEA 

SC COLGORJ COM SRL SC MÂNCARE CA 

ODINIOARĂ  SRL 

 

11.  SC LAZĂR COM SRL  SC MAPRECOM 2013 SRL   

12.    SC CRESCENDO SRL   



 33 

 

 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL DE FORMARE: MECANICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: MECANIC AUTO 

DOMENIUL DE FORMARE: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: OSPĂTAR (CHELNER) 
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 
13.  SC ARGO IMPEX SRL SC ARGO IMPEX SRL SC KRY MC EVENTS SRL SC KRY MC EVENTS SRL 

14.  PRO AUTO SRL PRO AUTO SRL SC LESTAR IMPEX SRL SC LESTAR IMPEX SRL 

15.  SC LC AUTO SRL SC LC AUTO SRL SC CARFIN SA SC CARFIN SA 

16.  SC KRAFT SRL SC KRAFT SRL SC TOWERS PUB 12 SRL SC TOWERS PUB 12 SRL 

17.  SC KILOMETRU  0 SRL SC KILOMETRU  0 SRL SC RATIPEST PROD SRL SC RATIPEST PROD SRL 

18.  SC MORGIS SRL SC LAZĂR COM SRL SC QSINE AND TURISM SRL SC QSINE AND TURISM SRL 

19.  SC EDIMADICON AUTO SC VALENTINO SRL SC MIKALAND SRL SC DUELMIS PREST SRL 

20.  SC RAV AUTO COLOR SRL SC CLAS AUTO SRL SC NIC&SUM SRL SC CRESCENDO SRL 

21.  II  VOICAN MARIUS SC INIDAN SRL SC COOLFAFIN SRL SC WILD GROUP SRL 

22.   SC PRIMEX PROD SRL SC COLGORJ COM SRL  

23.   SC NURVIL SRL RÂMNICU VÎLCEA   

24.   SC RAV AUTO COLOR SRL   
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5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii  

        Şcoala are relaţii foarte bune de colaborare cu diferite organizaţii, fundaţii. S-au 

desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat.  

 

5.5. Colaborarea cu sindicatele  

         În ceea ce priveşte sindicatele profesionale din reţeaua învăţământului existente la nivelul 

judeţului Gorj, menţionăm relaţia de conlucrare si cooperare relativ la toate problemele apărute inerent 

în cazul unei relaţii CONDUCERE – PERSONAL, prin demontarea şi rezolvarea cu succes şi deplin 

acord de principii a acestora; Participarea leaderilor  de sindicat la toate şedinţele Consiliului de 

Administraţie a asigurat, pe de o parte, transparenţa deciziilor care s-au luat iar, pe de altă 

parte, a asigurat participarea democratică a sindicaliştilor la luarea celor mai bune decizii.   

 

5.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă  
În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 s-au derulat următoarele activităţi legate de proiecte şi 

programe Europene: 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

            La începutul semestrului I s-a întocmit Planul managerial anual al Comisiei pentru proiecte 

internaţionale şi Programul de activităţi anual, s-au stabilit atribuţiile membrilor Comisiei pentru 

proiecte internaţionale. 

II. PROIECTE DERULATE 

 Proiect  ERASMUS+  , „Accent pe practica pentru eurocompețente profesionale ” 

”KA1-VET, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062573 – transmiterea raportului final la 

ANPCDEFP 

 „„Oportunități de dezvoltare personală și profesională 

europeană prin stagii de practică internațională”” Programul  Erasmus+  al  Uniunii 

Europene pentru educațiem  Proiect  Erasmus+  de mobilitate KA1-VETNr.proiect:  

2020-1-RO01-KA102-07 9422 

PARTENERII PROIECTULUI - MEMBRII CONSORȚIULUI VET 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2  TÂRGU JIU – COORDONATOR 

COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA TÂRGU JIU – PARTENER 

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ TÂRGU JIU – PARTENER 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU JIU – 

PARTENER 
In cadrul proiectului “Oportunități de dezvoltare personală si profesională europeană prin 

stagii de practică internațională” ,Nr. 2020-1-RO01-KA102-07 9422, în  perioada 20 septembrie- 8 

octombrie 2021, s.a desfasurat în Lisabona, Portugalia un stagiu de practica, la care au participat 29 de 

elevi.15 elevi de la clasa XI A, domeniul PROTECTIA MEDIULUI, calificarea TEHNICIAN 

ECOLOG, din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 2 și 14 elevi, domeniul MECANICĂ, 

calificarea MECANIC AUTO-școală profesională, din cadrul LICEULUI AUTO ,, TRAIAN VUIA,,. 

Elevii de la LICEUL AUTO TRAIAN VUIA  au desfasurat practica la SANTOGAL P. COMÉRCIO E 

REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda, iar elevii de la LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2, la INSTITUTO 

NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE. 

 Îmi doresc. Voi reuși 

 ! – proiect ROSE, anul II de implementare 
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ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ  

6.1. Secretariat 

 În ceea ce priveste activitatea desfăşurată de personalul compartimentului secretariat, acesta a 

reuşit să evite aglomerarea cu probleme curente printr-o judicioasă organizare a sarcinilor de 

lucru ce le revin prin fişa postului printre care amintim: 

 Completarea registrului de evidenţă a elevilor 

 Completarea datelor în registrele matricole 

 Trimiterea la termen a chestionarelor statistice cerute de către ISJ, atât la începutul anului şcolar 

SC 0, SC 1, cât şi la sfârşitul semestrului SC 2, precum şi situaţiile operative privind efectivele 

de elevi 

 Întocmirea şi înaintarea la Statistica Judeţeană Gorj - situaţia statistică pentru început de an 

şcolar 2019-2020, pentru toate formele de învăţământ; 

 Operarea în SIIIR privind promovabilitate elevilor pentru anul școlar, elevii  claselor de 

început: a IX a liceu zi, a X a frecvență redusă, anul I Școală profesională, anul I învățământ 

postliceal, mișcarea elevilor privind transferul de la o clasă la alta si de la o instituție școlară la 

alta, situația școlară elevilor pe semestrul I, numărul matricol, limbile străine și religia pentru 

fiecare elev; 

 Întocmirea actelor de studii care atestă finalizarea formelor de învăţământ , conform 

documentelor de examen: 

             - diplomă de absolvire a liceului; 

             - certificate de calificare profesională nivelul 4 şi 5 

             - diplome de bacalaureat 

  - certificate de competenţe : lingvistice, de limbă internaţională şi digitale; 

 Rezolvarea problemelor curente – corespondenţa, completarea la zi a contractelor de muncă, 

acte adiţionale, !ntocmirea ştatelor de salarii, transmiterea la timp a situaţiilor cerute de diverse 

foruri 

 Completarea fişei de încadrare cu personal didactic, didactic-auxiliar si nedidactic 

 Comunicarea situaţiei statistice pentru alocaţiile de stat pentru elevii in drept 

 Asigurarea logisticii necesare pentru examenele de simulare la diferite obiecte pe toată durata 

anului scolar, a concursurilor si olimpiadelor scolare, precum si a tuturor celorlalte examene de 

absolvire de la sfârsitul anului scolar. 

 La controalele efectuate nu s-au constatat abateri de la disciplina muncii. 

6.2.  Contabilitate  

     Conducătorul compartimentului financiar are obligaţia să respecte procedurile privind cele patru 

faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor. Activitatea conducatorului s-a concretizat în: 

 întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli în termenele şi condiţiile prevăzute de lege 

 întrunirea şi controlul persoanelor care gestionează valori materiale  

 urmărirea aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea 

 organizarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului unităţii 

 întocmirea dărilor de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară 

 verificarea documentelor privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi încasarea chiriei 

 îndeplinirea oricărei sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorii unităţii sau 

prevăzute expres în acte normative 

              În subordonarea compartimentului financiar-contabil se află compartimentul casierie, căruia îi 

revin următoarele atribuţii: 

- Efectuează încasări şi plăţi de salarii, ajutoare de boala, burse şi alte cheltuieli de personal şi materiale 
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- Ţine evidenţa încasărilor plăţilor în registre de casă separat pentru activităţile extrabugetare 

-  Depune documentele de încasări şi plăţi la bancă, urmăreşte şi sesizează eventualele refuzuri 

 

6.3. Bibliotecar – concediu medical 

Biblioteca școlară a Liceului Tehnologic Nr.2 are în componenţă un bibliotecar titular cu normă 

întreagă, încadrat ca personal didactic auxiliar.  

Activitatea în biblioteca liceului a urmărit sprijinirea procesului instructiv-educativ ținând cont 

de necesitățile educative ale școlii și respectând obiectivele propuse.  

 I. Organizarea bibliotecii școlare 

În semestrul I al anului şcolar 2021-2022 la biblioteca școlară au fost realizate următoarele: 

- utilizatori înscrişi la bibliotecă în semestrul I: 341 utilizatori (elevi – 286; personal didactic-33; alte 

categorii-22). 

- numărul total al volumelor din bibliotecă este de 20 465. 

- a fost întocmită planificarea calendaristică a activităţii bibliotecii în concordanţă cu structura anului 

şcolar și adaptată la particularităţile liceului nostru;  

- au fost întocmite regulamentele de funcționare, organizare și de ordine interioară ale bibliotecii;  

- a fost asigurat serviciul de evidenţă, catalogare şi organizare a cataloagelor respectând normele 

biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare. 

 II. Activități educative/culturale realizate în decursul semestrului I: 

 Expoziţii de Carte pe diverse teme:  

      -1 Decembrie – Ziua Națională a României; 

      - Eminesciana; 

      - Eminescu prin cuvânt și culoare. 

 Activități educative: 

- am realizat și participat la activităţi educative împreună cu elevii, cu personalul didactic al liceului 

nostru, dar și cu invitați sau specialiști reprezentanți ai unor instituții partenere: 

- Cum ne orientăm într-o bibliotecă – desfășurată în data de 27.09.2021 la care au participat elevii 

clasei a IX-a A cu ocazia primei lor vizite la biblioteca colegiului. 

- Toamna – Atelier de scriere creativă – activitate realizată în data 18.XI.2021 la care au participat 

elevii clasei a IX-a B. 

- Stil de viață sănătos – activitate realizată în data 17.XI.20212019 la care au participat elevii claselor 

a IX-a B și a XI-a A. 

- Educație pentru sănătate – activitate realizată în colaborare cu Cabinetul Medical nr.6 în data 

03.XII.2021 la care au participat elevii clasei IIIC de la școala profesională. 

- Cum aș putea să învăț eficient pentru a putea promova EXAMENUL DE BACALAUREAT 

realizată cu elevii claselor a XII-a în data de 15.XII.2021. 

- Sărbători de iarnă! – activitate realizată cu elevii cazați la internatul școlar în data de 17.XII.2021. 

- Citește cu mine! – activitate realizată în data 18.XI.2021 la care au participat elevi de la școala 

profesională clasa IIA. 

- Alege să trăiești sănătos! – activitate realizată în colaborare cu Cabinetul Medical nr.6 în data 

04.I.2022 la care au participat elevii claselor XB, IIC și IID. 

- Ziua Culturii Naționale – Moment Eminescian – numeroase activități realizate cu elevii de la 

clasele IXA, XA, IA, IB în perioada 11-13.I.2022 

- activități desfășurate în cadrul proiectelor educaţionale: 

 Proiect ROZE „ÎMI DORESC. VOI REUȘI!” Acord de grant nr. 805/13.10.2020 

 Proiect educaţional județean ZILE CULTURALE 

 Proiect educaţional PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 



 37 

     III. Activitate desfășurată la Liceul Tehnologic Nr.2 în cadrul unor comisii de lucru sau alte sarcini 

după cum urmează: comisia pentru bursa profesională, comisia de verificare a documentelor școlare; 

predarea – primirea manualelor școlare, comisia SNAC, realizarea numărului 6 al revistei 

Corespondenței revistei online CORESPONDENȚE, postat pe site-ul școlii: https://corespondente-

revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-2.webnode.ro/numerele-revistei/ 

 

6.5. Informatician  

       A avut ca rol coordonarea activităţii informatice in unitate, administrator de reţea, asistenţă 

tehnică in utilizarea echipamentelor de calcul.  A participat prompt si la timp la intocmirea situatiilor 

si statisticilor cerute de ISJ, MEN. Şi-a îndeplinit obligaţiile din fişa postului. A participat la activitati 

extracurriculare si la proiectele europene derulate in cadrul scolii. 

 

6.6. Pedagog şcolar  

Internatul de elevi al Liceului Tehnologic Nr. 2 are în componenţă doi pedagogi școlari cu 

normă întreagă, încadrați ca personal didactic auxiliar.  

Activitatea pedagogilor școlari în internatul  colegiului a urmărit: 

- prestabilirea planul circuitelor în internatului școlar, marcarea acestora, afișarea planului la locuri 

vizibile și informează elevii cu privire la regulile ce trebuiesc respectate în acest sens, astfel încât să se 

păstreze pe tot parcursul cazării o distanță între persoane de minim 1 m. 

-  asigurarea și păstrarea ordinei, disciplinei, respectarea măsurilor igienico-sanitare în spațiile de 

cazare de către elevi/personal didactic și personalul nedidactic pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2(purtarea corectă a măștii în spațiile comune, limitarea deplasărilor, evitarea aglomerării, 

distanțare între persoane de minim 1 m, spălarea și dezinfectarea mâinilor după fiecare activitate); 

- respectarea programului de internat/programului de masă;  

- monitorizarea și controlarea achitării contravalorii taxei(masă și cazare) de către elevii interni și 

servirea mesei numai de aceștia;  

- elaborarea planului anual al activităților desfășurate în  internat, proiectând activitățile în funcție de 

obiectivele unității școlare cuprinse în planurile manageriale ale acesteia, de particularitățile individuale 

ale elevilor și  afișarea la vedere; 

- programarea în funcție de structura semestrului școlar  a activitățile didactice extracurriculare 

desfășurate în internat, în afara orelor de curs, asigurând împreună cu diriginții elevilor atingerea 

obiectivelor propuse; 

- îndrumarea și ajutarea elevii din internat la pregătirea lecțiilor, controlarea efectuării temelor; 

- participarea elevilor la lecții/ore de curs  cu prezență fizică sau online și la toate celelalte activități 

programate în școală;  

- identificarea, solicitarea și recepționarea materialele consumabile, a dezinfectanților pentru internatul 

școlar;  

- întocmirea unui registru cu evidența și frecvența elevilor la internatul școlar; 

- informarea directorul școlii, a diriginților și profesorilor asupra activităților și comportării elevilor;  

- informarea/consilierea familia elevului;  

- monitorizarea situațiile conflictuale din internatul școlar și asigurarea securității/siguranței elevilor 

din internatul școlar;  

-  promovarea în comunitate a  activitățile instituției participând la programe și parteneriate,  

pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate;  

- respectarea deontologiei profesionale. 

  

 

 

 

https://corespondente-revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-2.webnode.ro/numerele-revistei/
https://corespondente-revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-2.webnode.ro/numerele-revistei/
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7.  ACTIVITATEA DE S.S.M. SEM.I  AN SCOLAR 2021-2022 

                       Subsemnatul, IVAN GRIGORE, profesor titular si lucrator desemnat cu atributii 

S.S.M. in cadrul unitatii,am efectuat in sem.I al anului scolar 2021-2022 urmatoarele activitati pe linie 

de S.S.M. : 

- am reevaluat FELM (fise de evaluare a riscurilor profesionale) prin metoda INCDPM; 

evaluarea  riscurilor profesionale, este punctul de plecare in activitatea de prevenire si 

protectie; aceasta este o activitate institutionalizata prin care se identifica factorii de risc dintr-

un sistem de munca si se cuantifica dimensiunile lor, printr-o combinatie intre gravitatea si 

frecventa consecintelor asupra factorului uman; baza legala a evaluarii riscurilor este Legea 

sanatatii si securitatii in munca 319/2006 , iar principiul de evaluare este cel prevazut de 

Standardul EN 292/1996 cu aplicabilitate in Romania; in urma efectuarii evaluarii riscurilor 

pentru locurile de munca din unitatea noastra, s-a constat un  nivel de risc mediu 3.10, 

acceptabil; 

- am revizuit P.P.P.(plan de prevenire si protectie) pentru unitatea noastra scolara; 

- am revizuit I.P-urile (instructiuni proprii de SSM) pentru toate locurile de munca din cadrul 

unitatii. 

 

7.1. RAPORT      DE      ACTIVITATE    ÎN   DOMENIUL   P.S.I    ŞI   OPERATIONALIZĂRII   

COLECTĂRII  SELECTIVE  A   DEŞEURILOR 

                  În  domeniul P.S.I, lunar  se efectuează  instructaj la personalul muncitor, în baza  legii 307/ 

2006 şi se prezintă  diferite reguli de protecţie civilă, modul de comportare al cetăţenilor în cazul 

producerii inundaţiilor, a unui dezastru, dar şi după acestea. Toate aceste  informări au fost făcute 

conform legislaţiei în vigoare. S-au luat toate măsurile pentru operaţionalizarea activităţii PSI: 

- S-au întocmit documentele de lucru solicitate de ISU Gorj 

- S-au luat măsurile de remediere a deficienţelor constatate, cu sprijinul Primăriei Tg-Jiu sau  prin 

eforturi proprii 

- S-au intensificat activităţile de informare a elevilor şi personalului instituţiei cu privire la norme 

PSI şi comportament în caz de dezastru 

- S-a realizat organizarea efectivă a apărării împotriva incendiilor pe baza analizelor de risc şi a 

fişelor tehnice ale instituţiei, iar persoanele în cauză au luat la cunoştinţă responsabilităţile care 

le revin 

- S-au realizat controale interne în toate sectoarele de activitate pe linie de PSI de către cadrul 

tehnic PSI şi conducerea şcolii 

            Referitor  la  colectarea  selectivă  a  deşeurilor, au  fost  făcute  toate  demersurile  pentru 

reînnoirea   contractului  cu  firma  POLARIS în  vederea  ridicării  acestor  deşeuri. Colectarea 

selectivă în cadrul instituţiei se realizează în conformitate cu Legea 132/2010 şi cu Planul de măsuri 

specific instituţiei.  

7.2. ȘCOALA DE ȘOFERI SEM. I, AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

     Autorizarea şcolilor de conducători auto se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Normele 

privind autorizarea şcolilor de conducători auto prevăzute în anexa nr. 2 la O.M.T.I. nr. 1019/2009. 

Autorizarea şcolilor de conducători auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., numai 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii referitoare la: 

 onorabilitate; 

 baza materială; 

 competenţa profesională. 

               În calitate de responsabil al Şcolii de Şoferi a Liceului Tehnologic  Nr.2 am îndrumat şi 

coordonat elevii  claselor  III C şi III D(Calificarea Profesională – Mecanic auto) pentru a-şi întocmi 

dosarele de înscriere în vederea obţinerii  permisului de conducere, categoria B. 

              În acest an şcolar în clasa III C s-au constituit două grupe de elevi: 



 39 

 Grupa 5-1(10.11.2021- 01.07.2022), formată 

din 10 elevi: 

1. Bolovan  Andrei-Ionuţ 

                           2. Crăciunescu Lucian-Constantin 

                           3. Dolcu Gheorghe-Daniel 

                           4. Frunză-Verde Robert-Daniel 

                           5. Ghelmegeanu Andrei-Gabriel 

                           6. Lisiţă Mario-Alexandru 

                           7. Oproiu Adelin-Daniel 

                  8. Pomagă Ion-Christian 

                  9. Simescu Alexandru-Valentin 

                10. Stoian Alexandru-Gabriel 

 Grupa 5-2(26.01.2022- 01.07.2022), formată 

din 5 elevi: 

                           1. Bordînc Ionuţ-Daniel 

                           2. Ciambur Vasile-Alexandru 

                           3. Cioclov Constantin-Marian 

                           4. Guţă Alexandru-Victor 

                           5. Pănoiu Mario-Alexandru-Dumitru 

                În clasa III D s-a constituit o grupă de elevi: 

 Grupa 6(11.11.2021- 01.07.2022), formată din 

12 elevi: 

                           1. Beşliu Andrei-Daniel 

                           2. Cosacu Ionuţ-Constantin 

                           3. Frăţilă Alexandru-Constantin 

                           4. Furdui Gabriel 

                           5. Giurea Vasile-Alexandru 

                           6. Marica Ovidiu-Andrei 

                           7. Popescu Robert-Nicolae 

                           8. Sîrbu Alin-Alexandru-Mihai 

                           9. Tantan Daniel 

                        10. Truşcă Constantin-Florin 

               11. Turtoi Alexander-Cristian 

                        12. Zană Ilie-Răzvan 

                Cele 3 serii de elevi au fost înregistrate pe platforma Agenţiei Rutiere Române.  

                De asemenea am introdus pe platforma ARR datele cerute pentru  : 

 profesorul de Legislaţie rutieră – d-nul  Dijmărescu Dan Luca  şi orarul  pentru  

perioadele  corespunzătoare celor trei serii. 

 instructorul auto  – d-nul  Opriţoiu Liviu 

 instructorul auto  – d-nul  Costescu  Marius - Aurel. 

Am colaborat permanent cu cele trei cadre didactice în vederea desfăşurării orelor în bune 

condiţii şi obţinerii unor rezultate finale pozitive  de către elevii înscrişi.  
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