
 1 

 

 

 

 

 

 

             Nr._________/________ 

 

 

 

 

         Aprobat în CA din ___________________ 

                          

                                                    Prezentat în CP din_________________ 

                                           

 

 

 
 

 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                       Director adj.                                                                                                                                  

Prof. UDROIU VASILE         Prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 TG-JIU 
 



 2 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat , 

compartimentul contabilitate, sectorul administrativ, cămin şi bibliotecă, referindu-se la perioada de 

desfăşurare a anului şcolar 2020-2021. 

Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului de Acţiune al Şcolii, a Planului 

managerial,  precum şi a Planurilor de Activităţi elaborate pe compartimente, comisii şi catedre,  

urmărind în principal următoarele obiective:  

1. CURRICULUM  
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

• Respectarea legislaţiei privind funcţionarea claselor de elevi;  

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor 

de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, 

proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) ;  

• Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare;  

• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii 

democratice şi a economiei de piaţă;  

• Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDL, CDS) în funcţie de nevoile specifice ale 

elevilor şi comunităţii locale;  

• Dezvoltarea predării asistate de calculator.  

 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea planului de activităţi;  

• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse; 

  • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.  

 

3. RESURSE UMANE  

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi 

întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea 

de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

• Realizarea evaluării personalului.  

 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 

unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Realizarea de lucrări de investiţii şi modernizare.  
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6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;  

• Promovarea imaginii pozitive a şcolii în comunitate 

Analiza privind starea şi calitatea învăţământului are în vedere următoarele capitole: 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  

3. RESURSE UMANE  

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV  

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

       Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu aplică politica educaţională a Ministerului privind învăţământul 

preuniversitar. Pentru aceasta, unitatea noastră şcolară şi-a stabilit obiectivele în concordanţă cu 

priorităţile şi strategia MEN privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. 

       Ţinând cont de aceste deziderate, la baza activităţii în şcoala noastră a stat asigurarea calităţii şi 

eficientizarea procesului instructiv-educativ. Activitatea din cadrul Colegiului Tehnic 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, revizuit prin Planul Operaţional 2020-2021 

 PRAI şi PLAI  

 Programul de Guvernare al României 

 Strategia Inspectoratului Şcolar Gorj 

   Un rol important l-a avut planul managerial de dezvoltare al şcolii, colaborarea între şcoală şi 

autorităţile locale, părinţi, precum şi cu ceilalţi factori responsabili. 

   Demersul didactic a avut ca scop crearea unor valori reale care să înscrie Liceul Tehnologic Nr.2 

Tg Jiu printre şcolile cu rezultate bune în judeţul Gorj. 

 

 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

        Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu este o instituţie de învăţământ de tradiţie al cărei deziderat este 

realizarea unei educaţii moderne, fundamentată pe principii şi valori europene, capabilă să formeze 

caractere puternice, premisă a reuşitei în plan universitar, ocupaţional şi social a tuturor elevilor săi.  

       Viziunea echipei manageriale asumată prin Planul de Acţiune al Şcolii a fost fundamentată pe 

principiile actuale ale educaţiei:  

            - afirmarea liberă a personalităţii;  

            - formarea şi exersarea spiritului critic;  

            - afirmarea demnităţii umane.  

        Cultivarea acestei viziuni are legatură directă cu formarea şi dezvoltarea sistemelor de valori 

personale ale elevilor în cadrul unor repere axiologice, în care tradiţia şi modernismul se completează 

reciproc.  

       Valorile ce vor fi urmărite în calitate de standarde abstracte sunt: libertatea, demnitatea, 

responsabilitatea, toleranţa, prietenia, iubirea, frumosul, dreptatea, colaborarea. Prin intermediul 

acestora se urmăreşte ca elevii colegiului să dobândească trăsături de caracter durabile, precum cinstea, 

altruismul, spiritul de răspundere, disciplina, spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, sentimentul 

competenţei, autonomia, responsabilitatea, libertatea. 

        Aceste obiective au fost proiectate a fi realizate într-un climat favorabil studiului şi învăţării şi 

printr-un parteneriat viabil între toţi actorii implicaţi în acest demers: profesori, părinţi, comunitate 

locală, autoritate locală, agenţi economici. 
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1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială: baza conceptuală, acţiuni prioritare 

propuse, motivarea acestora prin diagnoza activităţii anterioare.  

            În septembrie-octombrie 2020 şi ianuarie-februarie 2021 au fost elaborate la timp următoarele 

programe manageriale:  

 la nivelul şcolii: ORGANIGRAMA, Planul managerial anual, Program de măsuri SSM, 

Plan operaţional 2020-2021, Program de dezvoltare a sistemului de Control Managerial 

Intern, Încadrarea cu personal didactic, Ştatul de funcţii, revizuirea CODULUI ETIC AL 

ANGAJATULUI, planul Local Comun de Acţiune,  Programul de activitate pe semestrul I şi 

II, Plan de colaborare cu comunitatea locală, Plan de prevenire a violenţei în şcoală, Plan de 

reducere a fenomenului de absenteism şi abandon şcolar, Program activitate ŞCOALA 

ALTFEL, graficul orelor de dirigenţie, Planul de pregătire pentru examenul de bacalaureat 

2019,  graficul inspecţiilor la clasă, Programul activităţilor extracurriculare, graficul de 

pregătire pentru concursuri şi olimpiade, Planul de şcolarizare, preîncadrarea personalului 

didactic, oferta educaţională, Ştatul de funcţii, Proiectul de buget pe 2019, Tematica 

şedinţelor Consiliului profesoral şi ale Consiliului de Administraţie, atribuţii membrii CA, 

graficul serviciului pe şcoală, revizuirea şi aprobarea orarului. 

 la nivelul comisiilor metodice s-au stabilit: Programul managerial anual, programele de 

activitate pentru semestrul I şi II, graficul de asistenţă şi interasistenţă care au avut ca 

obiective: asigurarea calităţii prin creşterea randamentului la învăţătură, scăderea absenteismului, 

îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale, promovarea incluziunii sociale, înlăturarea 

cauzelor care pot provoca discriminări în rândul elevilor, participarea cadrelor didactice la 

programe de formare continuă, implementarea de activităţi extracurriculare; 

 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 investiţie au 

fost revizuite în funcţie de necesităţile şcolii, 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 întocmite/revizuite planificările anuale 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  

Organizarea programului şcolii în anul şcolar 2020-2021 a constat în: 

 constituirea catedrelor/comisiilor, de lucru, alegerea membrilor CA, alegerea CEAC, consilier 

educativ, responsabil Comisia diriginţilor, responsabil cu formarea continuă, responsabil cu 

gestionarea proiectelor europene; 

 organizarea/stabilirea programelor manageriale şi a responsabilităţilor la nivelul catedrelor / 

comisiilor /compartimentelor; 

 afişarea graficelor profesorilor de serviciu, a maiştrilor instructori de serviciu, a elevilor de 

serviciu pe şcoală, ateliere, internat, cantină, a metodologiei Bacalaureat 2019, 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; 
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 semnalarea disfuncţionalităţilor din timpul serviciului pe şcoală în Registrul cu procese verbale 

ale profesorilor şi elevilor de serviciu(inclusiv de la atelierele şcoală 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/catedre cu cel puţin 48 ore înainte 

desfăşurării activităţii şi cu tematica acestora; 

 prezentarea metodologiilor şi stabilirii comisiilor pentru examenele de certificare a 

competenţelor profesionale: Nivelul IV şi Nivelul V;  

 anunţarea activităţilor extracurriculare; 

 organizarea ofertei educationale; 

 aprovizionarea cantinei, internatului şi atelierelor şcoală în funcţie de specific şi perioada 

calendaristică; 

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

ordinelor de plată, etc; 

 întocmirea fişelor postului pentru toate sectoarele de activitate/validarea acestora în 

conformitate cu modificările legislaţiei în vigoare(Legea 1/2011, ordine, metodologii); 

 angajarea unui gardian responsabil de siguranţa elevilor 

 

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor  

        Au fost organizate catedrele/comisiile metodice, au fost aleşi şefii de catedră/comisiilor metodice 

care au întocmit şi prezentat planul managerial şi programul de activităţi al catedrei/comisiei metodice 

pe an şcolar şi semestrial. 

        Au fost desemnaţi responsabilii comisiilor tematice din şcoală şi a fost întocmit planul de activităţi 

pentru perioada de derulare a activităţii comisiilor respective. 

        Au fost întocmite fişele postului pentru personalul didactic, auxiliar şi nedidactic.Au fost 

repartizate responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie. 

        Conducerea a utilizat decizia curentă pentru rezolvarea multitudinii de probleme specifice vieţ ii 

şcolii: frecvenţa, notarea rimică 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  

       S-a urmărit optimizarea datelor referitoare la numărul de ore prevăzute pe an şcolar, semestru, 

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 de Organizare 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. 
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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 monitor izare al directorului adjunct, al 

graficelor de asistenţă la ore, graficul de monitorizare CEAC. De asemenea, prin sistemul de 

delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor compartimentelor.  

      Priorităţile conducerii instituţiei, monitorizate pe întreg parcursul anului şcolar, 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 scolare); 

 Desfăşurarea în condiţii optime a examenului de bacalaureat, a examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale, a examenelor de diferenţe;  

 Procurarea tuturor documentelor şcolare; 

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

materiale didactice; 

 Realizarea de lucrări de modernizare şi investiţii; 

 Îmbunătăţirea fondului de carte ; 

 Utilizarea laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcolare; 

 Dezvoltarea bazei materiale, fondul de carte ştiinţifică; 

 Asigurarea burselor şcolare (sociale, de studiu, de merit); 

 Formarea continuă de specialitate şi metodică 

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

 Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor  didactice, a părinţilor şi a elevilor 

la actul decizional prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de 

Administraţie.   

      Evaluarea cadrelor didactice şi personaluluiauxiliar pentru anul şcolar 2020-2021 s-a 

materializat prin întocmirea Fişelor de evaluare şi acordarea calificativelor anuale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi informarea prin adresă scrisă. Toate cadrele 

didactice şi personalul auxiliar au primit calificativul FOARTE BINE pentru anul şcolar 

2019-2020. Personalul nedidactic a fost evaluat pentru anul calendaristic 2019 în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi a primit calificativul FOARTE BINE.  

 

Modalităţi de monitorizare/evaluare: 

I. Monitorizare/evaluare interna prin: 

- întâlniri de lucru cu şefii de compartimente/catedre 

- întâlniri de lucru/ şedinte extraordinare cu membrii comisiilor /catedrelor 

- 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 

- asistenţe  la ore 

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

portofoliilor personale ale cadrelor didactice 

- monitorizări periodice realizate de CEAC  

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

interasistenţă (interevaluare). 
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II. Monitorizare/evaluare externă prin 

1. Evaluări tematice externe organizate şi realizate de ISJ Gorj 
1.Inspecție tematică: organizarea activității la început de an școlar,  monitorizare prezență cursuri 

01.09.2020  

2.Inspecții tematice pe parcurs: 09.12.2020, 19.01.2020 

0 8 . 0 6 . 2 0 2 1 -  i n s p e c t i e  t e m a t i c a  e x e r c i t a r e a  a t r i b u t i i l o r  m a n g e r i a l e  i n  

v e d e r e a  d e s f a s u r a r i i  p r o c e s u l u i  i n s t r u c t i v  e d u c a t i v  

Rezultatele au fost favorabile. 

 

2. Evaluarea modului de respectare a normelor SSM şi PSI 
             Comisia de verificare tehnică a echipamentelor de muncă de pe întreg teritoriul unității de 

învățământ, a efectuat un control și nu a găsit nereguli majore la echipamentele de muncă din dotare; 

     S-au reevaluat FELM (fișe de evaluare a riscurilor profesionale) prin metoda INCDPM; evaluarea  

riscurilor profesionale, este punctul de plecare în activitatea de prevenire și protecție; aceasta este o 

activitate instituționalizată prin care se identifică factorii de risc dintr-un sistem de muncă și se 

cuantifică dimensiunile lor, printr-o combinație între gravitatea și frecvența consecințelor asupra 

factorului uman; baza legală a evaluării riscurilor este Legea sănătății și securității în muncă 319/2006, 

iar principiul de evaluare este cel prevăzut de Standardul EN 292/1996 cu aplicabilitate în România; în 

urma efectuării evaluării riscurilor pentru locurile de muncă din unitatea noastră, s-a constat 

un  nivel de risc mediu 3.10, acceptabil. 

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. 

În data de 01.10.2020 a avut loc o inspecție ISU. Rezultatele au fost pozitive, cu mici remedieri. 

 

3. Evaluarea stării de igienă, sănătate şi securitate în muncă 

Nu au fost controale 

Nu au existat controale în semestrul II. 

4. 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 realizat şi aprobat planul pentru colectarea selectivă, s-au instalat 

containerele de interior şi exterior pentru colectare selectivă. S-a continuat colectarea selectivă în 

colaborare cu firma POLARIS SA. 

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

reprezentatntul desemnat să monitorizeze instituţia noastră. 

      

6. Alte inspecţii organizate de ISJ Gorj: 

2. Inspecții speciale 

    Cadrele didactice inspectate în semestrul II, an şcolar 2020-2021 sunt:  

-  D i a c o n i ț a  C r i s t i n a ,  i n s p e c ț i e  f i n a l ă  g r a d u l  I  

-  M i r t r o i u  R o x a n a ,  i n s p e c ț i e  c u r e n t ă  g r a d u l  I I  

-  D i j m a r e s c u  D a n  L u c a ,  i n s e c t i e  c u r e n t a  g r a d u l  I I  

-  U n g u r e a n u  L o r e d a n a -  i n s p e c t i e  I I ,  e x a m e n  d e f i n i t i v a t  
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   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 au fost 

identificate următoarele puncte tari şi puncte slabe:  

Puncte tari:  
- Transparenţa la deciziile luate şi participarea cadrelor didactice şi a părinţilor la actul decizional s-a 

asigurat permanent prin participarea reprezentanţilor lor la şedinţele Consiliului de Administraţie;  

- Încadrarea cu personal didactic calificat;  

- Integarea, îndrumarea, consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice aflate în primii ani de activitate în 

unitatea noastră de învăţământ;  

- Schemele orare întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru;  

- Elaborarea şi realizarea programelor de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele de 

finalizare a studiilor;  

- Elaborarea şi realizarea programelor de pregătire suplimentară a elevilor pentru participarea la 

concursuri şi olimpiade şcolare;  

- Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă şi la proiecte educaşionale interne şi 

internaţionale;  

- Monitorizarea permanentă a ţinutei şi disciplinei elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor 

şi întărirea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice (serviciul pe şcoală al cadrelor 

dedactice, agentul de pază angajat şi sistemul video de supraveghere);  

- Înregistrarea şi monitorizarea absenţelor elevilor;  

- Monitorizarea activităţii la clasă a cadrelor didactice;  

- Rigurozitate în aplicarea procedurilor şi a prevederilor din ROFUIP şi ROI;  

- Atragerea de resurse extrabugetare;  

- Încheierea unor protocoale de colaborare cu Poliţia Municipiului Tg-Jiu, Poliţia Comunitară, 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi pentru asigurarea siguranţei şi securităţii spaţiilor şcolare şi 

combaterea delicvenţei juvenile;  

- Colaborarea cu părinţii elevilor privind parcursul şcolar al acestora (înştiinţarea în scris al acestora 

asupra unor situaţii speciale: absenţe nemotivate, corigenţe);  

- Derularea de proiecte cu finanţare nerambursabilă sau cu autofinanţare la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional; 

- Promovarea şi implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat.  

Puncte slabe:  
- Unele deficienţe în completarea documentelor şcolare;  

- Rămâneri în urmă la ritmicitatea notării elevilor;  

- Suficienţa unor cadre didactice în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor profesorului de serviciu pe 

şcoală;  

- Neîncadrarea unor profesori diriginţi în termenele fixate de direcţiune, de consilierul educativ sau de 

compartimentul secretariat în predarea situaţiilor solicitate.  

 

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  şi 

participarea la cursuri de formare.  
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1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager  

    În cadrul dezvoltării personale ca manager, voi avea  în vedere obiective specifice ale perioadei  ce 

decurg din noul sistem de organizare şi finanţare al învăţământului: 

- Competenţele şi responsabilităţile directorilor de unităţi scolare în vederea descentralizării şi 

consolidării autonomiei instituţionale a şcolilor şi liceelor 

- Restructurarea metodologică a activităţilor didactice în concordanţă cu noile obiective şi principiile 

educaţionale ale reformei. 

 

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  

 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 
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 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 2020-2021 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. Achiziționare de material didactic 

3. Realizarea infrastructurii pentru transmitere online în 16 săli de clasă 

4. Achizitionarea a 12 laptopuri cu sprijinul Primăriei Tg-Jiu 

5. Achiziționare aparatură IT, material didactic, materiale zugrăvit prin programul ROSE 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. S-a continuat colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi predarea acestora către firmele  de 

colectare  (deşeuri metalice, deşeuri hârtie, deşeuri electrice şi electronice) 

În semestrul II al anului școlar 2020-2021 s-au realizat următoarele lucrări de investiții: 

1. Achiziționare materiale și mijloace didactice, mijloace fixe, obiecte de inventar, 

dotare cabinete și compartimente 

2. Lucrări de reparații și îmbunătățirea mediului ambiant 

Lucrările de investiţii s-au realizat din fondurile extrabugetare ale școlii. 

Pe perioada vacanței de vară: 

- Reparații, iginiezări spații școlare; 

- Amenajare curtea școlii. 

 

2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi)  

Componenţă personal didactic auxiliar: bibliotecar şcolar – Zestroiu Simona, titular, normă 

întreagă, bibliotecar I S. 

- utilizatori înscrişi la bibliotecă în semestrul: 493 (elevi – 428; personal didactic-49; nedidactic-16). 

- numărul total al volumelor din bibliotecă este de 23 799. 

            Pentru clasele IX-X manualele s-au distribuit prin biblioteca şcolii, fiecare elev având 

fişă individuală pentru manuale. La clasele XI-XII manualele au fost asigurate prin comenzi directe 

adresate editurilor, fie de profesori, fie prin biblioteca şcolii. Nu s-au semnalat  probleme. 
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2.1.3.  Baza sportivă        Include  spaţii destinate exclusiv activităţilor sportive: sala de sport: 

gimnastică, baschet, handbal şi un teren de fotbal.  

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- Bază materială foarte bună, adaptată cerințelor 

domeniilor/specializărilor în care se realizează școlarizarea 

pentru majoritatea domeniilor; 

- Infrastructura și logistica modernă- conexiune pe toată 

suprafața școlii la rețea Internet, telefon utilități; 

- Disponibilitate pentru modernizare continuă; 

- Modernizarea bibliotecii școlare 

- Fond de carte foarte bun în conformitate cu cerințele 

disciplinelor de studiu; 

- Asigurarea manualelor școlare și a documentelor școlare 

necesare; 

- Executarea la timp și la parametrii optimi a unor lucrări de 

reparații și întreținere în școală, conform nevoilor identificate; 

- Executarea lucrărilor de întreținere a tuturor 

Instalațiilor din școală, ateliere, cantină și internat; 

- Imbunătățirea ambientului în sălile de clasă; 

- Preocuparea pentru asigurarea de condiţii cât mai bune de 

cazare și masă pentru elevii interni; 

- Realizarea de venituri extrabugetare; 

- Asigurarea materialelor necesare bunei desfășurări a 

procesului instructiv-educativ (consumabile pentru sectoarele 

auxiliare, cadre didactice și elevi); 

- Asigurarea condițiilor din normativele SSM și PSI pentru 

elevi, cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic; 

- Asigurarea condițiilor de securitate prin monitorizare video; 

- Asigurarea stării de igienă și curațenie în toate 

compartimentele; 

- Căminul internat necesită lucrări de 

amenajare și modernizare (zugrăvit, 

schimbat uși, parchet etaj III- deși nu este 

o prioritate, spațiul fiind suficient pentru 

elevii interni), restul spaţiilor fiind 

reabilitate, dar și anvelopare pentru 

confort termic; 

- Dotarea insuficientă cu mobilier 

modernizat  și corespunzator în internat; 

- Necesitatea modernizării mobilierului 

școlar, acesta fiind într-o stare destul de 

avansată de uzură în unele săli de clasă, 

datorită vechimii; 

- Sala de sport și terenul de sport necesită 

reabilitare parțială (înlocuire podea, 

zugrăvit); 

- Necesitatea unor lucrări de 

reamenajarea a spațiilor din curtea școlii; 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

- Relația foarte bună de colaborare cu Primăria Municipiului 

Tg-Jiu inclusiv în accesarea de fonduri europene 

-Valorificarea potentialului elevilor pentru întreținere, 

reparații, etc. 

- Valorificarea valențelor parteneriatelor cu  agenți economici 

- Valorificarea initiațivei și creativității 

personalului didactic și al elevilor 

- Valorificarea deschiderii părinților elevilor față 

de îmbunătățirea condițiilor din școală 

- Funcționarea Asociației de părinți a școlii 

- Accesarea unor fonduri nerambursabile pentru  lucrări de 

investiții și amenajare de către Primăria Tg-Jiu  

- Accesarea de fonduri nerambursabile care permit 

dezvoltarea bazei materiale (Erasmus+, Școala Europeană, 

programul ROSE) 

- Tendințele unor elevi spre distrugere 

- Dezinteres (pasivitate) din partea unor 

cadre didactice fata de problematica 

bazei materiale 

- Necorelarea finanțării pe elev cu 

cheltuielile materiale și salariale 

- Scăderea populației școlare 
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2.2. Resurse financiare  

2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual  
      Bugetul anual se proiectează 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 2020 a fost aprobat în Consiliul de 

Administraţie şi transmis Primăriei Tg-Jiu şi ISJ Gorj. Toate modificările de buget au fost 

aprobate în Consiliul de Administraţie. 

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare  

                            În anul şcolar 2020-2021 COLEGIUL TEHNIC NR. 2 a avut repartizate 

credite de la BUGETUL LOCAL IN suma  406.973  lei care au fost cheltuiţi astfel: 

                           LA CHELTUIELI DE PERSONAL s-a cheltuit suma de 4.781 lei –respectiv 

transport cadre didactice auxiliare 

                             LA CHELTUILEI MATERIALE  s-a cheltuit suma de de 358.394 lei reprezentând 

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

de inventar din fondurile Bugetului local. 

                             AJUTOARE SOCIALE   sa cheltuit suma de 43798 lei reprezentand  norma hrana , 

rechizite si imbracaminte pentru elevii cu  nevoi speciale. 

                                               

                               DE LA BUGETUL DE STAT 

  - au fost alocate credite in  anul scolar 2020-2021  în sumă de 6035261  lei  DIN care au fost 

cheltuite astfel: 

                          - la capitolul cheltuieli de personal sa cheltuit suma de 5.624.854  lei reprezentind 

salarii.                          

                            - la capitolul ajutoare sociale în   an scolar 2020-2021 s-a cheltuit suma de  4.526  

lei reprezentând transport elevi,deplasari examene nationale si olimpiade 

                            - la capitolul bani de liceu  si burse profesionala  in  anul scolar 2020-2021 s-a 

cheltuit suma de 377.093  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 28.788 lei  

            EXTRABUGETAR 

            De asemenea,  in   anul  şcolar 2020-2021  s-au încasat sume din venituri extrabugetare în 

sumă de     122.149 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 38.518 lei reprezentind salarii scoala postliceala de 

farmacie 

                           -cheltuieli materiale in suma de 82.906 lei respectiv: 

                           - achitat hrană elevi 

                           - materiale de întreţinere şi reparaţii  

                           - articole birotică  

                           - materiale de curatenie 

                           - prestări servicii           

       -obiecte inventar 
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FINANTARI PROIECTE EUROPENE- In   anul  scolar 2020-2021  sa cheltuit suma de  37.851 lei 

reprezentind: Finantari proiect ROSSE-respectiv cheltuieli materiale si obiecte de inventar,deplasari 

pasrteneri POLONIA  ANALIZA SWOT RESURSE FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Structura resurselor financiare în anul 

şcolar 2020-2021: 

BUGETUL LOCAL: 406 973 lei 

1. Cheltuieli de personal: 4781 lei 

2. Cheltuieli materiale: 358394lei 

3. Ajutoare sociale: 43798 lei 

 

BUGETUL DE STAT: 6035261 lei 

1. Cheltuieli de personal: 5624854 lei  

3. Ajutoare sociale: 4526 lei 

4. Bani de liceu+ bursa prof:  377093 lei 

7. pers handicap 28788 lei 

EXTRABUGETAR:  122149  venituri lei 

- Cheltuieli de personal: 38518 lei   

-Cheltuieli materiale 82906 lei 

FINANȚĂRI PROIECTE EUROPENE 37851 lei 

 Fondurile alocate pentru salarii 

(insuficiente pentru trimestrul IV) 

 subvenţionarea slabă a elevilor cu situaţie 

materială precară; 

 media pe clasă este insuficientă pentru ca 

finanţarea pe elev să asigure bugetul 

necesar tuturor cheltuielilor; 

 număr mic de elevi la căminul internat; 

 subvenționare insuficientă pentru 

învățământul la domiciliu 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- alocarea din bugetul local a unor fonduri la 

nivelul necesităţilor  

- realizarea de proiecte de investiţii prin alocarea 

de fonduri nerambursabile prin intermediul 

Primăriei Tg-Jiu pentru modernizarea bazei 

sportive, proiect aprobat de Consiliul Local  

- accesarea de fonduri nerambursabile 

- realizarea unei Asociaţii a Părinților 

- Legea finanţării pe elev în contextul scăderiii 

populaţiei şcolare și majorările salarile necorelate 

cu finanțare pe elev 

 

 

 

3. RESURSE UMANE 

3.1. Personal didactic   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Total cadre didactice si nedidactice: (cadre predare +  cadre auxiliari) 78 

- Titulare: 37 + 1 detasat =38 

- Suplinitori: 5 

- Maiştri instructori: 3 

- Plata cu ora+norma parţială: 12 

Personal auxiliar: 10 

Total personal nedidactic: 18 
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Toate cadrele  didactice sunt calificate. 

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 2020-2021, 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 2020-2021, program ce cuprinde ca principale 

următoarele activităţi: 

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

perfecţionare continuă a cadrelor didactice pentru anul şcolar 2020-2021, 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 

2020-2021 

- 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 2020-2021.   

     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.  

 În acest semestru doamna profesor Bobic Loredana a susținut inspecţia  curentă 2  pentru 

acordarea gradului didactic II. 

 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.  

 

Gradul didactic Numar cadre didactice 51 

Doctorat 3 

Gradul I 37 

Gradul II 4 

Definitivat 3 

Debutanti 6 

Total 50 
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 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.    

3.2. Elevi  

Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2020-2021: 

TOTAL LICEU ZI -     465 elevi 

TOTAL LICEU FR-    64 elevi 

TOTAL NIVEL V – 104 elevi 

TOTAL ELEVI – 633 elevi 

 

Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2019-2020: 

TOTAL LICEU ZI -     434 elevi 

TOTAL LICEU FR-    76 elevi 

TOTAL NIVEL V – 109 elevi 

TOTAL ELEVI – 619 elevi 

INDICI DE PROMOVABILITATE, DE FRECVENŢĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

   Rezultatele obţinute la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 sunt sintetizate astfel: 

 

1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

Tabel centralizator cu promovabilitatea elevilor 

 

Rezultatele obţinute la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 
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 

Corige

nţi  

SN Re

pet

enţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricul

aţi 

Note 

la 

purta

re 

sub 7 

Procent 

promovabi

litate 

[%] 

1 Liceu Zi 465 9 461 434    27 5  39 94 

2 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

64 1 65 36    29 2  3 55 

3 Nivel V  

avansat 

104 4 98 94 2   4   4 96 

 Total  633 14 624 564 2   60 7  46 90 

 

Pentru o analiză mai amănunţită facem o comparaţie cu rezultatele obţinute în aceeaşi perioadă a anului 

şcolar trecut 2019-2020 
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Rezultatele obţinute la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 

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 

Corige

nţi  

SN Re

pet

enţ

i 

Ven

iţi 

Abandon 

şcolar/ 

Exmatricul

aţi 

Note 

la 

purta

re 

sub 7 

Procent 

promovabi

litate 

[%] 

1 Liceu Zi 434 32 400 390 1   10 9 10 20 98 

2 Liceu  FR  

(ruta 

directa ) 

76 1 86 65    21 11  21 76 

3 Nivel V  

avansat 

109  76 74 16   2  17 17 97 

 Total  619 33 562 529 17   33 20 27 58 94 

 

 

Situaţia comparativă a elevilor înscrişi  

Nr. elevi 

inscrisi 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 Observatii 

 

LICEU 

ZI+prof 

410 448 475 452 434 465  

LICEU 

SERAL 

15 - - - - -  

LICEU FR 178 121 102 73 76 64  

NIVEL 5 182 170 151 118 109 104  

TOTAL 785 739 728 643 619 633 Un plus de 

14 elevi 

 

 

Nr. elevi 

rămaşi la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 Observaţii 

 

LICEU 

ZI+prof 
385 423 432 399 400 461  

LICEU 

SERAL 
7 - - - - -  

LICEU FR 168 121 98 78 86 65  

NIVEL 5 143 133 125 96 76 98  

TOTAL 703 677 655 573 562 624 Un plus de 

62 elevi 

ramasi 
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CAUZE PIERDERI ŞCOLARE 

 Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se angaja 

 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate are repercursiuni directe asupra interesului elevilor 

faţă de şcoală 

 Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o 

slsbă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. Situaţia 

materială a elevilor este la baza majorităţii transferurilor elevilor, aceştia alegând licee din 

apropierea domiciliului. 

 Un număr mare de elevi care nu au frecventat cursurile la învăţământul obligatoriu(clasele IX-

X). Situaţia material precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faşă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al 

celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală poate reprezenta de asemenea o 

ameninţare. 

 Elevi exmatriculaţi datorită numărului mare de absenţe nemotivate. Efectul acestor factori 

economici poate fi extreme de grav, de la dezinteres şi absenteeism ridicat, până la abandonul 

şcolar. 
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Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu                                             An şcolar 2020-2021  

Clase liceu zi  

       Făcând o analiză amănunţită în anul şcolar 2020-2021 pe clase, învăţământ de zi-ruta directă, situaţia se prezintă astfel: 

 

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 32 1 31 31       0 100 

2 IX B 31 2 30 30     1  0 100 

3 IA. 21  21 19    2   1 90 

4 IB. 20 1 20 18    2 1  6 90 

5 IC 24  25 22    3 1  3 88 

6 ID 25  25 22    3   5 88 

7 X A 27  27 26    1   0 96 

8 IIA 21  22 21    1 1  2 96 

9 IIB 23  23 23       3 100 

10 IIC 24  24 24       0 100 

11 IID 26         1 25 23    2   2 92 

12 XI A 23         1 22 22       0 100 

13 XI B 19  19 19       0 100 

14 XI C 20 1 19 16    3   3 84 

15 XI D 23  23 19    4   7 83 

16 IIIA 24  24 23    1   0 96 

17 IIIB 29  29 27    2   2 93 

18 XII A 15  15 14    1   3 93 

19 XII B 21  21 21       0 100 

20 XII C 17 2 16 14    2 1  2 88 

 Total  465 9 461 434    27 5  39 94 

 

 

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

veniţi 
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Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu                                                             

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 

 

21 XI FR 19 1 18 7    11    39 

22 XII FR 27  29 14    15 2   48 

23 XIIIFR 18  18 15       3   3 83 

 Total   64 1   65 36    29 2  3 55 

 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu                             

 An şcolar 2020-2021                                                               

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 

[%] 

24 I P1 29 2 27 25    2   2 93 

25 I P3 30 2 26 25 2   1   1 96 

26 II P1 27  27 27        100 

27 II P3 10  10 10        100 

28 IIIP3 8  8 7    1   1 88 

 Total 104 4 98 94 2   4   4 96 
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CLASA a IX –a 

 

100 100

90 90

88 88

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Procent

IX A IXB IA IB IC ID

Clase zi

Procent Promovabilitate 2020-2021

CLASA

 
          
 

 

96 96

100 100

92

88

90

92

94

96

98

100

Procent

X A IIA IIB IIC IID

Clase zi

Procent Promovabilitate 2020-2021

CLASA
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100 100
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Clase liceu Ruta Directă FR 
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          Clase liceu Nivel 5 
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CLASA
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                     TABEL CENTRALIZATOR 

94

55

96
90

0
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20
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40
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60
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80

90

100

Procent

 ZI  FR  PL TOTAL

Procent Promovabilitate 2020-2021

CLASA

 

                     

2. FRECVENŢA ELEVILOR – an şcolar 2021-2022 

Cauze ale absenteismului: 

- situatia materiala precară, multi elevi navetişti 

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

- colaborarea defectuoasă cu anumiţi părinţi,  lipsa de supraveghere a familiei 

- 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 pshihologic 

- realizarea de lecţii attractive, de şedinţe de pregătire suplimentare  la materiile la care se susţin 

examene 

- realizarea de activităţi extracuriculare atractive şi implicarea unui număr cât mai mare de 

elevi 

- oferirea de condiţii foarte bune de studiu, cu respectarea normelor PSI şi NSSM  

- 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  

- gestionarea numărului de absenţe lunar  

- contactarea serviciilor de protecţia copiilor pentru elevii minori, lipsiţi de spr ijin familial 
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3. 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 anuală se prezintă în modul următor: 

 

An şcolar 2020-2021  

 

Măsuri disciplinare: 

     În anul şcolar 2020-2021 s-au luat următoarele măsuri disciplinare, în conformitate cu ROFUIP: 

- observaţii individuale  

- 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 la 

secretariatul şcolii. 

 

 

Rezultate obţinute la examenele de absolvire –sesiunile iunie-septembrie 

 

 

INDICAT

OR 

PROMOV

ABILITAT

E 2014-

2015 

PROMOVA

BILITATE  

2015-2016 

PROMOVA

BILITATE 

2016-2017 

PROMOVA

BILITATE  

2017-2018 

PROMO

VABILIT

ATE 

2018-2019 

PROM

OVABI

LITATE 

2019-

2020 

PROM

OVABI

LITATE 

2020-

2021 

Examen de 

certificare 

profesional

ă nivel IV 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Examen de 

certificare 

profesional

ă nivel V 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bacalaurea

t 

34% 21% 23,63% 

 

38,5%  

 

41% 50% Iulie 

12,86% 

August 

27,66% 
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ANALIZA SWOT RESURSE UMANE- ELEVI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 633 elevi cuprinsi in 28 de clase : 

-11 clase liceu RD - curs zi 

- 3 clase Frecventa redusa 

- 9 clase învățământ profesional 

- 5 clase nivel 5 

 624 elevi ramasi la sfârsitul anului 

 22,6 nr. elevi/ clasa  

la LICEU zi+profesionala: 23,25 elevi/clasa 

la invatamant FR: 21,33 elevi/clasa 

la nivel 5: 20,80 elevi/clasa 

 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 

 slaba pregătire a unor elevi din şcoala 

generală 

 realizarea parțială  a planului de 

şcolarizare  

 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 

extracurriculare; 

- majoritatea calificărilor  în care pregătim (aprobate şi 

pentru anul şcolar 2019-2020) 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 

- 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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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 desfăşurate 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 activităţi 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 îmbunătăţire a activităţii 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. 

        În proiectarea curriculară, s-a avut în primul rând în vedere respectarea reglementărilor legale 

privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, fundamentarea proiectării curriculare pe 

rezultatele evaluărilor naţionale, precum şi asigurarea unui caracter aplicativ al proiectării şi 

fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. 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 şi specific 

comunitar.  

     Programele CDL au fost trimise la termen spre avizare la ISJ Gorj pentru anul scolar 2021-2022.  

 

 

4.3. Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale.  

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

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

comunitar. Pentru anul şcolar 2021-20225 s-au realizat programele CDL/CDS. Programele CDL/CDS 

au fost avizate, după caz, în catedra tehnică, Consiliul de Administrație și au fost trimise la termen spre 

avizare la ISJ Gorj.  
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OFERTA CURRICULARĂ - CDL- 2021-2022 

 

 

Nr.cr

t 

Unitatea de 

învăţământ 

Titlul CDL-ului Domeniul de 

pregătire/ Calificarea 

Clasa Autori 

1.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Tipuri de ecosisteme 

naturale și 

antropizate în județul 

Gorj 

Protecțiamediului/Tehni

cianecologșiprotecțiacal

itățiimediului 

(învățământlicealzi) 

IX 

BîzocuCodruțaNicol

eta, 

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

2.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Pregătire de bază în 

domeniul electronică 

- automatizări 

ElectronicăAutomatizăr

i/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământlicealzi) 

IX 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

AndrițoiuLiliana 

3.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Pregătire de bază în 

domeniul ecologiei 

și protecției mediului 

Protecțiamediului/Tehni

cianecologșiprotecțiacal

itățiimediului 

(învățământlicealzi) 

X 

BîzocuCodruțaNicol

eta, Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

4.  
COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Stagiul de 

pregătirepractică în 

domeniul electric 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto(învățământlicealzi) 

X 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

Botanciu Ion 

5.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Metode și anlize 

volumetrice 

Protecțiamediului/Tehni

cianecologșiprotecțiacal

itățiimediului(învățămâ

ntlicealzi) 

XI 

BîzocuCodruțaNicol

eta, 

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

6.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Motoare electrice 

asincrone trifazate 

Electric/Tehnician 

electrician-electronist 

auto 

(învățământlicealzi) 

XI CîrsteaGeorgeta 

7.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Studiulmărimilorelec

triceîn c.c. și c.a. 

ElectronicăAutomatizăr

i/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământliceal) 

XI 

Ursu Gabriela Anica, 

Ivan   Grigore 

 

8.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Studierea factorilor 

de mediu prin 

determinarea de 

indicatori fizici, 

chimici și 

bioecologici 

Protecțiamediului/Tehni

cian ecolog și protecția 

calității mediului 

(învățământ liceal zi) 

XII 

BîzocuCodruțaNicol

eta ,  

Ivan 

CameliaCerasela,  

Băluță Daniela 

Carmen 

9.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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.  
COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Circuite logice 

combinaționale 

ElectronicăAutomatizăr

i/ Tehnician de 

telecomunicații 

(învățământlicealzi) 

XII 

Ursu Gabriela Anica, 

AndrițoiuLiliana, 

Ivan Grigore 

11.  
COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Prelucrări mecanice 

specific domeniului 

auto 

Mecanică/ Mecanic 

auto 

(școalăprofesională 3 

ani) 

IX 
Pătruț Felicia, 

Suciu Monica  

12.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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.  
COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Mecanica 

automobilelor 

Mecanică/ mecanic auto 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

X 

Pătruț Felicia, 

Suciu Monica, 

 

15.  
COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Exploatarea și 

întreținerea 

automobilelor 

Mecanică/ mecanic auto 

(școalăprofesională 3 

ani dual) 

X 

Pătruț Felicia, 

Suciu Monica, 

Iovanov Valeria 

Victoria 

16.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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.  

COLEGIUL 

TEHNIC NR.2 

Aplicații practice în 

mecanică auto 

Mecanică/ mecanic auto 

(școalăprofesională 3 

ani) 

XI 

Iovanov Valeria 

Victoria, Voicu 

Manuela, 

Dijmărescu Dan 

Luca 

19.  

COLEGIUL 

TEHNIC 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 
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 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 

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 
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4.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline  

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

conţinutul manualelor şi al planificărilor.  Au fost analizate rezultatele obţinute de elevi în semestrul I  

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 şi 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 în 

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 desfurate in laboratorul de informatica ramane inca foarte 

scazuta.        Pentru realizarea curricumului, s-a avut în vedere în activităţile de învăţare aplicarea unor 

metode active, individuale sau de grup, adaptând în permanenţă limbajul utilizat la nivelul achiziţiilor 

anterioare ale educabililor şi utilizând experienţa individuală şi achiziţiile anterioare de învăţare ale 

educabililor. De asemenea, s-a urmărit realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate, 

asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate, precum şi furnizarea de feed-back şi 

informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat. 

 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 

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

responsabilii comisiilor şi se regăsesc în dosarul comisiei metodice.  

 În evaluarea rezultatelor învăţării, toţi membrii catedrei au avut în vedere evaluarea continuă şi 

notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare, asigurarea transparenţei 

criteriilor şi a procedurilor de evaluare, precum şi înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, dar şi promovarea autoevaluării educabililor. 

 Dintre activităţile metodice de referinţă desfăşurate: 

- Elaborarea în catedră a subiectelor pentru testele iniţiale, a baremelor, în conformitate cu 

cerinţele MEN 

- Desfăşurarea testării iniţiale la toate disciplinele, evaluarea/interpretarea testelor 

- Lecţii deschise la limba şi literatura română, matematică, chimie, dirigenţie 

- Prezentarea de referate 

- Participarea la activităţile metodice judeţene 

 

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

      Nu s-au desfășurat olimpiade și concursuri școlare din cauza pandemiei. 

 

4.6. Program de pregătire suplimentară.  

      În anul şcolar 2020-2021, în şcoală s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară la: limba şi 

literatura română, matematică, limbi moderne, fizică, chimie, biologie, în vederea susţinerii 

examenului de bacalaureat în cadrul programului ROSE, subproiectul ÎMI DORESC. VOI 

REUȘI!     Toate programele de pregătire au fost afişate şi comunicate elevilor şi părinţilor.   

Conducerea şcolii a monitorizat şedinţele cu părinţii la clasele terminale, în vederea depunerii 

unui efort comun de ameliorare a pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat.  
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4.7. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă  

Anul școlar 2020-2021 a venit cu multe provocări pentru activitatea comisiei de proiecte, a cărei 

strategie de lucru a trebuit adaptată la mediul on-line. 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 

- Adaptarea activitatilor educative la mediul on-line  

- Îmbunătăţirea eficacităţii educaţionale; 

- promovarea non- discriminarii; 

- educarea elevilor pentru utilizarea in conditii sigure a internetului; 

- stimularea interesului elevilor și creşterea gradului de implicare în luarea deciziilor pentru buna 

guvernare în şcoală;  

- educarea tinerilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă;  

- valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional 

- afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivarea diferitelor în clinaţii, aptitudini şi capacităţi, 

de manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT 

etc 

- prevenirea abandonului şcolar;  

- promovarea imaginii liceului în comunitate 

 

                  Astfel, din noiembrie până pe 5 mai 2021, toate activitățile extracurriculare s-au derulat 

exclusiv în on-line, prin intermediul platformei liceului, a grupurilor de lucru create pe whatsapp , site-

ului și paginii oficială de facebook a instituției.  

Calendarul de activitățiderulate de comisie 

A. Activitățide organizare 

Întocmirea documentelor de lucru : planul managerial, planul de activități, obiectivele, dosarul 

comisiei, format proces-verbal/raport de activitate,/fișe de activitate, documentele de proiectareale 

Comisiei metodice a diriginților, planificările la consiliere și orientare, portofoliul dirigintelui 

 

B. Organizarea Consiliului Școlar al Elevilor –CT2 

În decursul lunii octombrie 2020, a fost reorganizat Biroul executiv al consiliului și s-au organizat 

alegeri pentru funcțiile de secretar și reprezentat al elevilor în Consiliul de administrație. 

Activitatea consiliului a continuat cu întâlnirile lunare în mediul on-line, propuneri de activități pentru 

activitatea extrașcolară, ateliere de informare în urma participării președintelui la întâlnirile județene, 

întâlniri de lucrucu diverse tematici. 

 

C. Organizarea Consiliului Reprezentativ al părinților 

Consiliul Reprezentativ al Părinților a votat aceeași componență de organizare, Președinte 

Huidu Oana, membri : Zâmboc Corina și Popescu Mihaela.  

Activitatea consiliului a fost coordonată de către consilierul educative împreună cu directorul adjunct. 

Membrii consiliului au fost informați punctual cu deciziile luate de către unitate, s-au întrunit în ședințe 

și au participat la evenimentele școlii : campanii, implicare în viața on-line a comunității 

D. Programele, proiectele și activitățile desfășurate sub coordonarea comisiei 

La începutul anului școlar, s-au realizat și depus spre includere în Calendarul activităților județene, 18 

proiecte cu tematici specific nevoii de formare la nivelul liceului.  În urma propogării calendarului, 

toate aceste proiecte s-au derulat la nivelul instituței, fie în mod fizic, fie în mediul on-line. Beneficiarii 



 33 

acestor activități, elevii, părinții și cadrele didactice au considerat ca au fost bine alese tematicile , iar 

freccența organizăriilor a ținut elevii aproape de școală. 

Cităm câteva dintre cele mai relevante activități desfășurate 

Octombrie-Săptămâna europeană a competențelor profesionale 

1 decembrie– Conscurs de simțire românească MINTENAȘ românaș! 

15 ianuarie-Ziua Culturii Naționale – program de activități dedicate marelui poet national, 

M Eminescu 

19 februarie-Ziua Națională Constantin Brâncuși- CT2 

27 februarie-Ziua protecției civile , atelier informativ, concurs on-line 

20 martie- activitate-concurs Les couleurs de la francophonie 

                  Mai- Concurs-Un nou look pentru liceul tău( siglă/slogan) 

1 iunie- activitate coordonată de Consiliul Școlar al Elevilor –CT2- - Campanie umanitară 

Provoacăzâmbete 

Iunie- Ziua Absolventului- Festivitate de premiere realizată în parteneriat cu Primăria 

MunicipiuluiTg.Jiu 

Iulie- Festivitatea de premiere a elevilor din clasele IX-XI 

 

E. Revista liceului - Corespondențe 

În anul școlar recent încheiat, au fost publicate patru numere ale revistei trimestriale Corespondențe. 

Revista este înregistrată cu ISSN și apare în format electronic pe site-ul dedicat : https://corespondente-

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

Cele patru rubriciale revistei au invitat deoprotrivă profesori, elevi și personalul didactic auxiliary la 

exercițiu creative și reflecție. În paginile publicației apar articole științifice, bune paratici educaționale, 

diseminari de programme și proiecte, esuri libere, recezii de carte, experimente știinșifice și curiozități 

știinșifice. Ne bucurăm să spunem că avem colaboratori din foarte multe județe și că publicația este una 

interesantă, de interes pentru mediul educativ. În egală măsură, rubicile Gândiri cotidiene și Recenzii 

de carte pot oferi publicului larg  o lectură plăcută și in formațiir elevante despre autori și cărți de 

actualitate. 

Programele, proiectele și activitățile educative au fost prezentate elevilor prin intermediul 

paginii de facebook a liceului https://www.facebook.com/colegiultehnicnr2targujiu/, moderată de 

doamna professor Diaconița Cristina, și prin intermediul grupurilor de Messenger, Facebook, 

WhatsApp și Classroom, coordonate de profesorii diriginți ai fiecărei clase. 

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

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

      Colaborarea cu părinţii este bună. Părinţii au sprijinit şcoala prin: lucrări de îmbunătăţire a 

ambientului unor clase, angajarea unui gardian ş.a.  S-au organizat întâlniri periodice cu părinţii 

conform unui grafic stabilit cu diriginţii. 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 normală. Fondurile se primesc la timp şi în cuantumul 

stabilit prin buget. 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.   

Primăria Tg-Jiu ne sprijină permanent pentru realizarea de lucrări de investiţii şi modernizare şi 

asigurarea unui cadru optim pentru desfăşurarea activităţii în instituţie. 

https://corespondente-revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-2.webnode.ro/
https://corespondente-revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-2.webnode.ro/
https://www.facebook.com/colegiultehnicnr2targujiu/
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5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport  

Parteneriate cu alte unităţi şcolare 2020-2021 

 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport  

 

NR. 

CRT. 

INSTITUȚIA PARTENERĂ OBSERVAȚII 

1 CENTRU EGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI 

CONSILIERE ANTIDROG GORJ 

 

2 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ  

3 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI TG-JIU  

4 ASOCIATIA SMART EDUCATIONAL PROJETS  

5 ISJ GORJ  

6 AGENTIA NATIONALA ANTIDROG  

7 CCD GORJ  

8 INSPECTORATUL DE POLITIE GORJ   

9 ISU GORJ  

10 COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIVE LA PROTECȚIA 

REZIDENȚIALĂ TG JIU 

 

11 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU  

12 LICEUL TEHNOLOGIC ION MINCU TG-JIU  

 

 

 

5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii  

1. Şcoala are relaţii foarte bune de colaborare cu diferite organizaţii, fundaţii: ASOCIAŢIA 

ADE COLORFUL MIND.  

          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 şi 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; de asemenea membrii nostri de sindicat au înţeles atunci când a fost cazul, 

majoritatea doleanţelor conducerii unităţii noastre şcolare referitoare la revendicările profesionale şi 

salariale. Participarea leader-ilor 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 anul școlar 2020-2021 s-a încheiat proiectul Erasmus+ Accent pepractica pentru 

eurocompetenteprofesionale ". 

Am implementatpeduratacelor 24 de luni de proiectmobilitati de scurtadurata, 3 sapt.incompanii. 

Acestea au vizat82 de cursanti VET din cls a X/XI de la cele 3 licee din consortiusi au 

fostgrupatepecalificarisitari de primire in 5fluxuri cu durata de 19 zile de activitate/flux, 90 h de 

instruirepractica la locul de munca (5zile/sapt, 6h/zi) si 2 zile de calatorie. 
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Flux 1,17 participanti,15 cursanti VET, Ospatar+ 2 insotitori, de la CT2, la SABOR MINEIRO,PT 

intre 24.02 - 13.03.2020 

Flux 2,17 participanti,15 cursantiVET,Tehnician ecology si protectia calitatii mediului +2 insotitori,de 

la CT2, la INSA, PTintre 02.03-17.03.2020 

Flux 3,17 participanti,15 cursanti VET, Mecanic Auto +2 insotitori,de la CT2, la Japan Tech,PLintre 

10.05 - 28.05.2021 

Fluxul 4, 26 participanti, 21 cursanti VET +1 elev cu CES, Mecanic -auto + (3+1) insotitori de la 

CATV la Japan Tech,PLintre 18.11-06.12.2019 

Fluxul 5 ,17 participanti,15 cursanti VET, Tinichigiu vopsitor auto +2 insotitori de la CTHC la Japan 

Tech,PL intre 07.06- 25.06.2021 

Anterior mobilitatilor a avut loc pregatire lingvistica OLS, pedagogica, culturalaV si profesionala iar 

dupa mobilitate activitati de diseminare si valorizare,validarea rezultatelor si echivalare stagii. 

 

Rezultateobtinute: 

R1.82 elevi din IPT cu experienta de lucru transnationala, rezultate ale invatarii care sa le consolideze 

capacitatea de integrare pe piata muncii europeana, tehnice generale din URI conform SPP-ului 

calificarilor pt. care se pregatesc+abilitati de comunicare intr-o limba straina, interpersonale+obiceiuri 

de lucru intr-un mediu real 

R2. 3 parteneriate cu companii din alta tara, domeniile alimentatie, mecanica si protectia mediului 

formalizate prin Partnership agreements pe termen lung 

R3. -1 echipa managerial performanta in management de proiect 

R4- 82 certificate Europass, 82 Acorduri de Invatarepilotate la niveleuropean, 2 Memorandum de 

Intelegere 

R5- 82 portofolii de practica, caiete de practica, fise de lucru, fise de evaluare, fise de observatie, 

1diagrama Gantt 

R6- 1 mapa de presa,1pagina web a proiectului 

Proiectul a fost si este vizibil pe urmatoarele site-uri: http://ct2tgjiu.ro/index.php/proiecte/erasmus-

2019/, 

https://classroom.google.com/u/3/c/MzExNjM5MDM5MTc4, 

https://stagiudepratcicaprotectiamediuluict2.webnode.ro, 

https://erasmusmobct2bis.wordpress.com/proiect-erasmus-2017-2018/ . Pe aceste site –uri sunt postate 

si materiale de invatare utile atat in timpul, cat si dupa terminarea proiectului. 

 

Partenerii de primire: 

1.Institutul National de Sanatate Publica Dr. Ricardo Jorge ( INSA )-Lisabona -Portugalia-domeniul 

protectia mediului -institut de cercetare din cadrul Ministerului Sanatatii, cu sase departamente majore, 

unul dintre ele fiind Departamentul Protectia mediului. In cadrul acestuia INSA monitorizeaza 

proprietatile fizice, chimice si microbiologice ale diferitelor surse de apă, calitatea aerului, 

investigheaza problemele ce pun in pericol sanatatea umana. Detine laboratoare de 

chimie, biologie si eco-toxicologie acreditate, este echipat cu o gama larga de tehnologii - de la tehnici 

conventionale, pana la lucrul pe instalatii computerizate, dezvolta si valideaza noi metode de analiza 

pentru apa, aer, sol, conform cerintelor europene. Personalul este numeros, detine expertiza si 

experienta in lucrul cu stagiari/elevi. 

2. Sabor MineiroActivida des Hoteiras LDA -Portugalia- domeniulturismsialimentatie - lant de 

restaurante careapartinegrupului MEGASTORIA Hotelaria, SociedadeUnipessoalLdfondat in 2001, cu 

o capacitate mare, personal sufficient, calificat si dotare moderna. Au obtinuttitlul de excelenta din 

partea Trip Advisor in 2013 si 2015 si 2017pentrucalitateaexcelenta a preparatelorsiservirii. 
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3.JTSerwis Marcin Ladowski-Wrocław-Polonia- domeniulmecanica- -Atelierele sunt dotate cu 

echipamente modern: 

elevatoare, stand de reglare geometrie roti, stand pentru masurarea eficientei la franare, testere pentru 

diagnosticarea problemelor electronice, atat de la specialistii multimarca BOSCH, cat si de la 

producatorii de autovehicule VW, OPEL. etc, scule si SDV-uri pentru rezolvarea profesionala a 

oricarei probleme.  

 

Liceul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu a derulat, în acest an,de asemenea, în parteneriat cu mai multe instituții de 

învățământ, respectiv Colegiul Auto Traian Vuia, Colegiul Tehnic Henri Coandă, Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă,al cincilea proiect Erasmus+ realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale, „Oportunități de dezvoltare personalăși profesională 

europeană prin stagii de practică internațională” 
Prima mobilitate, din proiectul Erasmus+„Oportunități de dezvoltare personalăși profesională 

europeană prin stagii de practică internațională”s-aderulat în perioada 10-28 mai 2021în Wroclaw, 

Polonia,La această mobilitate au participat 21cursanți ECVET, dintre care 14 elevi, specializarea 

mecanic auto de la Colegiul Tehnic Nr.2  și 7 elevi, specializarea Tinichigiu vopsitor auto de la  

Colegiul Tehnic Henri Coandă.Mobilitatea a constat în plasarea participanţilor, sub îndrumarea 

tutorilor, în companii partenere din Poloniaunde au efectuat sarcini specifice domeniului profesional şi 

vor parcurge tematica din curriculum de specialitate-CDL.A doua mobilitate s-a derulat la Wroclaw, 

Polonia în 07-25 iunie 2022 cu 22 elevi. 

În perioada.09.2021- 08.10.2021 s-a derulat a treia  mobilitate a Proiectului  Erasmus+ nr. 2020-1-

RO01-KA102-07 9422  “Oportunități de dezvoltare personală si profesionalăeuropeană prin stagii de practică 

internațională”în Lisabona, Portugalia. Au fost realizate două fluxuri formate din 29 de elevi și patru 

profesori, unul care a implicat 15 elevi, domeniul Protecția mediului, din clasa a 11-a, de la Liceul 

Tehnologic Nr.2 și 14 elevi de la școala profesională având calificarea Mecanic Auto, de la unul 

dintreliceele cu care Liceul Tehnologic Nr.2 este în consorțiu, Liceul AutoTraian Vuia. Elevii de la 

Protecția mediului au susținut activitățile de pregătire practică La ASPEO din Monsanto, partener al 

Institutului Național de Sănătate DR. RICARDO JORGE (INSA), în vreme ce elevii de la specializarea 

Mecanic-auto au fost repartizați de către centrul de pregătire practică SANTOGAL P. Comércio e 

Reparação de Automóveis Lda, către diferite service-uri auto. 

 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ  

6.1. Secretariat 

În ceea ce priveşte 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 1, cât şi la sfârşitul anului şcolar SC 2, precum şi situaţiile operative privind efectivele de elevi 

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

întocmirea statelor de salarii, transmiterea la timp a situaţiilor cerute de diverse foruri 

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

 Comunicarea situaţiei statistice pentru alocaţiile de stat pentru elevii în drept 



 37 

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

anului şcolar, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, precum şi a tuturor celorlalte examene de 

absolvire de la sfârşitul anului şcolar. 

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

 

6.2. Contabilitate 

       Conducătorul compartimentului financiar are obligaşia să respecte procedurile privind cele patru 

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

cheltuielilor.  

Activitatea conducătorului 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 oricăror 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 boală, burse şi alte cheltuieli de personal şi materiale 

- 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  

 

Biblioteca școlară a Colegiului Tehnic Nr.2 are în componenţă un bibliotecar titular cu normă 

întreagă, încadrat ca personal didactic auxiliar.  

Activitatea în biblioteca colegiului a urmărit sprijinirea procesului instructiv-educativ ținând 

cont de necesitățile educative ale școlii și respectând obiectivele propuse.  
 

 I. Organizarea bibliotecii școlare 

În perioada 15.XI.2020 – 20.IV. 2021 biblioteca nu a funcționat (concediu medical bibliotecar). 

Am asigurat serviciul de evidenţă şi organizare a cataloagelor respectând normele 

biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare. 

Am efectuat corespunzător operarea în documentele de evidenţă: Registrul de Mişcare a 

Fondului; Registrul Inventar, Fişele de cititor respectând procedurile existente.  

Am recuperat cărțile împrumutate conform normelor datorate contextului pandemiei de Sars 

Cov19 stabilite prin regulamentul de ordine interioară al bibliotecii; 
 

II. Activități educative/culturale realizate în decursul semestru: 

 Cum ne orientăm într-o bibliotecă – întocmirea fișelor de lectură pentru elevii din clasa a IX-a; 

 Expoziţie de carte – ZIUA BRÂNCUȘI; 

 Ziua Eroilor, 10.06.2021, activitate culturală realizată în parteneriat cu Muzeul Județean 

Alexandru Ștefulescu Gorj, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala județului Gorj, 

Inspectoratul Pentru Situații De Urgență „Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și ISJ Gorj;  

 Am participat la activitatea  de diseminare a proiectului „Accent pe practica pentru 

eurocompețente profesionale”KA1-VET, Nr. 2019-1-RO01-KA102-062573, desfășurată pe 

23.06.2021; 
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 Am participat la activitatea Educație pentru sănătate, realizată în parteneriat cu Cabinetul Medical 

Școlar Nr.6 în data de 06.07.2021; 

   Am desfășurat activități extracurriculare în cadrul proiectului Rose, în perioada 13.05 – 

24.06.2021. 
 

III. Activitate desfășurată în cadrul unor comisii de lucru:  

- Predarea – primirea manualelor școlare de la elevii colegiului; comandarea, primirea și 

recepționarea manualelor școlare de la depozitul de carte al ISJ Gorj;  

- Acordarea bursei profesionale pentru elevi;  

- Realizarea materialelor de promovare a ofertei educaționale școlare pentru anul 2021-2022; 

- Participare la realizarea numerelor 3, 4 și 5 ale revistei online CORESPONDENȚE, 

postate pe site-ul școlii: https://corespondente-revista-didactica-colegiul-tehnic-nr-

2.webnode.ro/numerele-revistei/ 

- Am fost preocupată permanent de formarea profesională continuă, participând la diferite 

cursuri; 

- Am participat la activitatea online ,,Lectura online. Cărţi la domiciliu şi dezinfectarea 

volumelor.” activitate metodică, a bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti 

organizată de Casa Corpului Didactic Gorj. 

 

6.3. Informatician  

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

în utilizarea echipamentelor de calcul.  Şi-a îndeplinit obligaţiile din fişa postului şi a răspuns activ la 

solicitările şcolii. 

 

6.4. Pedagog şcolar  

Componenţă: personal didactic auxiliar - pedagogi  şcolari  

 Diaconescu  Mirela, pedagog IA S, 

 Purdescu  Elena, pedagog IA S. 

 

Internatul de elevi al Colegiului Tehnic Nr. 2 are în componenţă doi pedagogi școlari cu normă 

întreagă, încadrați ca personal didactic auxiliar. 

 Activitatea în internatul  colegiului a urmărit: 

- participarea alături de personalul didactic din școală la crearea unui climat corespunzător pentru buna 

desfășurare a activităților din internat; 

- formarea unui comportament civilizat la elevi; 

- respectarea de către elevi a Regulamentului de organizare și funcționare a internatului școlar, a 

normelor privind sănătatea și securitatea în internat și cantină, a programului zilnic de funcționare a 

internatului; 

- participarea elevilor la orele de curs, pregătirea lecțiilor și la orele de pregătire sportivă unde este 

cazul; 

- colaborarea pedagogilor școlari cu conducerea colegiului, consilierul școlar, diriginții pentru  

rezolvarea problemelor cu care se confruntă elevii; 

-  identificarea nevoilor elevilor; 

-  participarea elevilor în timpul liber la activități extracurriculare; 

- pregătirea și participarea cu elevii din internat la  concursuri, simpozioane, vizite de documentare, 

excursii, proiecte educaționale etc.; 

- întocmirea evidenței  cu elevii cazați la internatul colegiului; 

- identificarea și solicitarea necesarului de materiale consumabile  pentru desfășurarea activității din 

internat; 

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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-  implicarea în atragerea de fonduri extrabugetare prin folosirea spațiului de cazare disponibil 

temporar; 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REALIZATE ÎN DECURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019-

2020: 
Pedagogii școlari au realizat și participat la activităţi educative împreună cu elevii, cu personalul 

didactic al colegiului și din alte instituții școlare, invitați sau specialiști reprezentanți ai unor instituții 

partenere: 

* Ziua pompierilor din România - activitatea a avut ca obiective cunoașterea faptelor de 

patriotism și devotament  de care au dat dovadă pompierii militari în apărarea Revoluției de la 1848  

precum și tehnica de intervenție a salvatorilor profesioniști; 

 *Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale - activitatea a avut ca 

scop pregătirea preventivă în cazul producerii unui dezastru natural și organizarea unui concurs 

tematic; 

 *Comportamente violente și intensitatea manifestărilor violente - obiectivele activității au vizat 

cunoașterea tipurilor de violență manifestată la nivelul sistemului de relații elev-elev, elev-cadru 

didactic, elev-părinte și rolul  comunicării   în soluționarea și gestionarea situațiilor conflictuale; 

 *Meseria de salvator profesionist - activitatea a avut ca obiectiv cunoașterea meseriei de 

salvator profesionist ce cuprinde activitatea de pregătire, activitatea de intervenție, modul de intervenție 

în situații de urgență, responsabilități în cadrul unei intervenție,  iar ca scop  pentru orientarea în carieră 

a elevilor. 

 *Fenomenul de bullying și cyberbullying - activitate care  a avut ca obiective atragerea de  

semnale și  cunoașterea efectele  asupra copiilor victimă, cunoașterea normelor de conviețuire socială și 

siguranța on-line; 

*Universul copilăriei - activitate de lansare a proiectului educațional județean Din lumea 

copilăriei mele, adresat elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă; 

*Activitate de lansare a proiectul educațional județean Din tainele bucătăriei, proiect adresat 

elevilor colegiului-profil turism, copiilor de la C.S.C.C.H. Tg.Jiu și copiilor de la Centrul de zi Iasomia 

Tg.Jiu; 

 *Ajută-mă să cresc! – activitate de  îndrumare a elevilor pentru adoptarea unui stil de viață 

sănătos, precum și cunoașterea consecințelor fumatului pasiv asupra sănătății; 

 * Voi fi un pic… hai-hui! -  activitate  din cadrul proiectului educațional Hai –hui prin țară 

și…prin lume, aflat la prima ediție și care are ca obiective încurajarea schimbului de experiență, 

transpunerea în creații artistice a obiectivelor turistice și valorificarea exemplelor de bune practici în 

activitățile ce se vor derula, punerea în valoare a potențialului turistic la nivel local, regional, național, 

european;  

 *Activitatea Acordarea primului ajutor în situații de urgență a avut ca obiective formarea și 

perfecționarea deprinderilor practice de acordare a primului ajutor; 

 * Activitatea Ziua Națională a României a avut ca obiective cunoașterea semnificației istorice a 

zilei de 1 decembrie, cunoașterea   faptelor și  personalităților care au participat la înfăptuire  Marii 

Uniri; 

 * Lumea IMAGO- atelier de scriere creativă, activitate care a vizat dezvoltarea aptitudinilor de 

comunicare orală și scrisă, stimularea gândirii reflexive și critice, dezvoltarea creativității și imaginației 

elevilor; 

 *Activitatea Citește o carte! a avut ca obiective transmiterea către elevi a preocupării și plăcerii 

pentru lectură, pentru citit;  creșterea interesului elevilor față de cărți și promovarea lecturii.  

*Activitatea Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2020, a vizat marcarea evenimentului ca zi de 

reflecție și promovare a culturii și proiectelor culturale naționale; 
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*Prevenirea traficului de persoane, 21 ianuarie 2020, activitate organizată în parteneriat cu 

I.P.J. Gorj și I.J.J. Gorj; 

*Voluntariatul în situații de urgență, 22 ianuarie 2020, activitate organizată în parteneriat cu 

I.S.U. Gorj; 

*UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, 23 ianuarie 2020, activitate organizată pentru  

consolidarea cunoștințelor elevi cu privire la evenimentele istorice și a personalităților care au 

contribuit la realizarea Micii Uniri de la 1859; 

*Să mâncăm sănătos, 31 ianuarie 2020, activitate organizată în colaborare cu Cabinetul medical 

școlar; 

*10-12 februarie 2020, Împreună pentru o sănătate mai bună, sesiuni de trening 

organizate în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAȚIE ȘI FAMILIE, FILIALA 

OLTENIA; 

*09 martie 2020, Alcoolul, drogurile și calitatea vieții activitate organizată în parteneriat cu 

I.J.J. Gorj, 

*Activităţi în cadrul  altor  Comisii  conform deciziilor date de conducerea colegiului; 

 *Activitate în cadrul comisiei de voluntariat și S.N.A.C.; 

*Pedagogii școlar au  participat la organizarea online a  concursurilor Călător în țară și prin… 

lume, Permanențe brâncușiene, Știință și tehnologie prin teorie și practică, Les couleurs de la 

francophonie, Din lumea copilăriei mele desfășurate la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg.Jiu;  

*Pedagogii școlari ai colegiului s-au implicat în desfășurarea proiectele de voluntariat Mișcare 

pentru un mediu curat și Voluntar în Uniunea Europeană implementate de Direcția Județeană Pentru 

Sport și Tineret Gorj.  

 

Activități desfășurate în cadrul proiectelor educaţionale: 

 Proiect educaţional regional Știință și tehnologie 

 Proiect educaţional regional Permanenţe brâncuşiene 

 Proiect educaţional județean Hai-hui prin țară și prin… lume 

 Proiect educaţional județean Din lumea copilăriei mele 

 Proiect educaţional județean Din tainele bucătăriei 

 Proiect educaţional Situații de urgență - educație și prevenție 

 Proiect educațional Prevenirea violenței în școală 

 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ: 

Pedagogii școlari au participat la activitate de informare, documentare metodică  organizată de 

Casa Corpului Didactic Gorj şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţionale Gorj la Colegiul 

Național Ecaterina Teodoroiu și C.C.D. Gorj.  

 

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

7.1. Compartiment administrativ 

       În anul şcolar 2021-2021 sectorul administrativ a continuat o serie de lucrări de reparaţii la 

mobilier, instalaţii sanitare şi electrice, dezinfecţie a veselei la cantina unităţii, precum şi a lenjeriei, 

menţinerea curăţeniei în toate spaţiile de învăţământ, tăierea spaţiilor verzi, achiziţionarea cu alimente, 

materiale de curăţenie şi reparaţii, dar şi materiale didactice, urmărind permanent crearea unui ambient 

plăcut pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. 

       A fost  efectuată  dezinsecţia  şi deratizarea unor spaţii de învăţământ , masă şi cazare, igienizarea 

şi placarea cu gresie a unui spaţiu din incinta căminului necesar pentru amenajarea depozitului de 

manuale şcolare, zugrăvirea şi montarea parchetului în holul bibliotecii şcolare, s-au efectuat lucrări de 
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reparaţii şi la alte spaţii precum camera de zarzavat şi degresat vesela din cadrul cantinei. S-a urmărit în 

permanenţă   menţinerea   curăţeniei  în  toate  spaţiile  de  învăţământ, toaletarea  şi amenajarea  

spaţiilor  verzi, achiziţionarea  de  alimente, materiale  de  curăţenie   şi  reparaţii,  dar  şi  materiale  

didactice, de birotică  şi papetărie, mobilier şi aparatura necesară. S-a achiziţionat un aparat de aer 

condiţionat pentru cancelaria profesorilor, un fax pentru serviciul secretariat, urmărind  permanent   

crearea  unui  ambient  plăcut  pentru  desfăşurarea   procesului  de  învăţământ.  A fost igienizată  o 

sală de clasă pentru a putea fi amenajată sală de legislaţie rutieră, s-au achiziţionat planşe de legislaţie, 

dar şi alte materiale necesare în acest scop. 

          De asemenea, s-au efectuat reviziile necesare la cazanele din centrala termică, verificarea şi 

autorizarea ISCIR la unul din cazanele existente, s-au făcut demersurile necesare  către Primărie pentru 

intrarea în posesie a  documentelor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei ISU,  

         S-a continuat colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi predarea acestora către firme autorizate 

(deşeuri hârtie, deşeuri electrice şi electronice), în prezent se execută lucrări de reparaţii în cantină, se 

vopsesc mesele, caloriferele, se curăţă spaţiile unde a existat condens, se reface fântâna arteziană din 

faţa şcolii.   

        Lunar, se efectuează instructajul în domeniul situaţiilor de urgenţă, se verifică zilnic instalaţiile 

electrice, de gaze, dar şi cele de alimentare cu apă, precum şi modul de utilizare al acestora pentru a 

înlătura deficienţele ce pot apărea şi a preîntâmpina apariţia unor incidente de natură să afecteze 

procesul de învăţământ. 

 

 

7.2. ACTIVITATEA DE S.S.M. - AN ŞCOLAR 2020-2021 

                       Subsemnatul, IVAN GRIGORE, profesor titular şi lucrãtor desemnat cu atribuţii S.S.M. 

în cadrul unitatii,am efectuat in anul scolar 2020-2021 urmatoarele activitati pe linie de S.S.M. : 

- am fost numită Lucrător desemnat cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

atribuţiile sunt consemnate în Fişa postului şi sunt conforme cu Legea nr.319/2006 şi Normele 

Metodologice de aplicare a legii; 

- am fost numită secretar al C.S.S.M., cu atribuţii specificate în Normele Metodologice de 

aplicare a legii nr.319/2006; 

- am fost numită secretar al Comisiei de verificare tehnică a echipamentelor de muncă de pe 

întreg teritoriul unităţii de învăţământ; în această bază la controlul efectuat nu s-au găsit 

deficienţe majore pe linie SSM; 

- am colaborat cu doctorul de medicina muncii, pentru efectuarea analizelor şi controalelor 

periodice pentru toţi angajaţii unităţii noastre, conform H.G.1169/2011; 

- am pregătit setul de documente cu reguli SSM şi PSI, ce a fost înmânat fiecărui diriginte la 

început de an şcolar, în vederea instruirii tuturor elevilor din unitatea noastră şcolară; 

- am realizat un set de măsuri minime ce trebuie respectate în perioada de iarnă, set ce a fost 

prelucrat tuturor elevilor şi angajaţilor din unitatea noastră; 

- am realizat Anexa SSM pentru Fişa postului pentru toţi angajatii unitatii; 

- am realizat FELM (fise de evaluare a riscurilor profesionale) pentru anul scolar in curs, 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; 
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- am revizuit P.P.P.(plan de prevenire si protectie) pentru unitatea noastra scolara; 

- am verificat ca I.P-urile(instructiunile proprii de SSM) pentru toate locurile de munca din cadrul 

unitatii, sa fie afisate la loc vizibil; 

- am intocmit tematica pentru toate cele trei faze ale instructajului (general, la locul de munca si 

periodic) in vederea instruirii personalului unitatii in conformitate cu legislatia in vigoare si 

conform Instructiunii Proprii prin care am stabilit intervalul de timp al efectuarii instructajului 

periodic; 

- am efectuat instructajul lucrãtorilor şi am consemnat acest lucru în Fişele individuale de instruire 

în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã. 

 

 

7.3. RAPORT      DE      ACTIVITATE    ÎN   DOMENIUL   P.S.I    ŞI   OPERAŢIONALIZĂRII   

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. Au fost actualizate anumite documente, a fost 

reactualizată tematica de instruire, s-a efectuat verificarea sistemelor de paratrăznet, s-au menţinut 

stingătoarele de incendii la parametri acceptabili,  s-a efectuat verificarea instalaţiei de gaze, a 

instalaţiei de alarmare, a fost actualizată lista cu substanţe toxice şi periculoase la laboratorul de 

chimie. S-au efectuat controale periodice în vederea prevenirii oricăror deficienţe ce ar putea pune în 

pericol siguranţa instituţiei.             

 

RAPORT DE ACTIVITATE ŞCOALA DE ŞOFERI, 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 Colegiului Tehnic Nr.2 am îndrumat şi 

coordonat elevii clasei III B(Calificarea Profesională – Mecanic auto) pentru a-şi întocmi dosarele de 

înscriere în vederea obţinerii  permisului de conducere, categoria B. 

              Din 26 elevi existenţi în anul şcolar 2020-2021 în clasa III B(Calificarea Profesională – 

Mecanic auto)  şi-au finalizat  şi  depus dosarele  20 elevi. 

A fost organizat  şi susţinut concursul pentru  angajarea a doi instructori auto: d-nul  Opriţoiu 

Liviu şi d-nul Deaconescu Victor(actualizarea bazei de date şi activitatea d-nului Deaconescu Victor se 

realizează  în semestrul 2 a anului şcolar 2020-2021 ). 

               La începutul anului şcolar am întocmit documentele pentru actualizarea bazei de date  şi  am 

introdus pe platforma ARR datele cerute pentru : 

 profesorul de Legislaţie rutieră – d-nul  Dijmărescu Dan Luca   

 instructorul auto  – d-nul  Opriţoiu Liviu. 

    Deoarece orele de conducere cu elevii din seria anterioară au fost întrerupte în semestrul 

2(anul şcolar 2019-2020) din cauza situaţiei pandemice, am reluat activitatea la începutul acestui an 

şcolar, reuşind să finalizeze şcoala până în prezent patru elevi. 

     A fost achiziţionat prin donaţie de la Poliţia Locală Tg-Jiu un autoturism Dacia Logan(GJ 

33 WPL) şi am început demersurile pentru înscrierea  şi autorizarea acestuia pentru şcoala de şoferi a 

Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu. 
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              Din cei 18 elevi înscrişi (Calificarea Profesională – Mecanic auto) la începutul anului şcolar, 8 

elevi au finalizat  orele de pregătire teoretică şi practică: 

Baldovin Marius Constantin 

Butucea Cătălin Marian 

Călina  Marius Andrei 

Căţeluşe Gheorghe Marius 

Dragu Ion Robert 

Dragomirescu Adelin Florentin 

Ereci Ciprian Costin 

Taşcău Mircea 

             În luna iulie,  elevul  Grama  Mihai  Lucian  a  solicitat, în scris, retragerea dosarului pentru 

înscrierea  la o altă şcoală de şoferi. 

             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.               

 

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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