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Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 
comisii metodice şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, 
referindu-se la perioada 1.09.2021 - 1.07.2022.

în anul şcolar 2021/2022 activitatea din cadrul şcolii 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 „Nicolaus Olahus”
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată cu modificările şi completările 

ulterioare
• ROFUIP este aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020 actualizată cu 

modificările şi completările ulterioare
• PRAI si PLAI
• Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4.249/2020 (modificări şi completări 

operate în contextul pandemiei COVID-19)

Obiectivul general de la care am pornit în anul şcolar 2021/2022 a fost:
• mobilizarea şi antrenarea tuturor resurselor existente la dispoziţia şcolii pentru 

formarea unor cadre ca personalităţi deschise şi adaptabile la schimbările permanente 
ale societăţii, în strânsă legătură cu noile realităţi ale vieţii socio-economice urmărind 
atingerea scopurilor educaţionale prin:

1. crearea unui climat de ordine prin respectarea legislaţiei din domeniul 
învăţământului, a notelor şi notificărilor emise de catre ME, a regulamentelor, 
etc.;

2. consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de învăţământ şi educaţie;
3. creşterea calităţii în educaţie;
4. optimizarea managementului educaţional;
5. formarea continuă a cadrelor didactice;
6. ameliorarea performanţelor generale ale elevilor;
7. întărirea şi diversificarea parteneriatelor educaţionale;
8. diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extraşcolare;
9. îmbunătăţirea bazei materiale.

Obiectivele operaţionale (specifice) avute în vedere în acest an şcolar au fost:
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1. Optimizarea activităţilor de îndrumare, evaluare şi control a procesului de 
învăţământ din şcoala noastră prin orientarea asistenţelor la lecţii în sensul urmăririi 
aspectelor legate de strategia educaţională din şcoală şi echilibrarea realizării obiectivelor 
informative cu cele formative şi educative.

2. Optimizarea ofertei de educaţie pentru formarea iniţială şi pentru formarea adulţilor 
prin unitatea noastră, în concordanţă cu tendinţele de pe piaţa muncii.

3. Conlucrarea efectivă între cei trei factori educaţionali: şcoala, familia şi 
comunitatea locala în vederea obţinerii succesului şcolar.

4. Valorificarea superioară a acţiunilor de perfecţionare în sensul imprimări 
caracterului interdisciplinar al procesului de învăţământ, a interconectării materiilor de studiu

5. întărirea responsabilităţii întregii echipe didactice faţă de pregătirea elevilor.
6. Reconsiderarea relaţiei profesor-director şi profesor-elev în sensul realizării 

capacităţilor de echilibru afectiv şi cognitiv.

1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementarilor legale 
şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea 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.)
• Selecţia manualelor şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Examenului de Bacalaureat;
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 
practicilor societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere

organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
• 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;
• Dotarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
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6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
• îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 
publice.

ANALIZA ACTIVITĂŢII

1. Analiza rezultatelor - an şcolar 2021-2022

Nivel asoc. Forma
invatamant

Formaţiune Nr. elevi Promovaţi Repetenţi

Gimnazial Zi Anul I-IV, 
primar ADS

172 145 27

Liceal Seral, ZI Clase IX-XIII 211 159 44
Postliceal Zi,Seral Anul I,II 58 39 18
Profesional Zi Clasa a IX-a 175 114 57

2. BURSE ACORDATE ELEVILOR PE CATEGORII ŞI NIVEL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT:

SOCIALE: 3 STUDIU : 18 MERIT : 5 RURAL: 16
BANI DE LICEU : 1
BURSE PROFESIONALE : 106

3.PERSONAL DIDACTIC

TOTAL: 69 din care 6 auxiliari
10 nedidactic 
53 cadre didactice
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4. STAREA DISCIPLINARA

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

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Note între 
7-9

Note la 
purtare sub
7

Liceal zi 15 6

Liceal seral 67 26

Profesională 75 34

Postliceală 21 8

5. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii:
I. Comisii permanente:

1. Comisia pentru curriculum:
2. Comisia CEAC:
3. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă:
4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă SSM şi PSI:
5. Comisia pentru control managerial intern:
6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi a 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii:
7. Comisia pentru programe si proiecte educative

II. Comisii temporare
1. Comisia de gestionare SIIIR
2. Comisia SNAC
3. Comisia de inventariere resurse materiale mobile şi imobile şi casare
4. Comisia pentru orar, serviciu pe şcoală/cataloage.
5. Comisia pentru combaterea absenteismului, şi a abandonului şcolar, de monitorizare a 

notării şi frecvenţei
6. Comisia pentru verificarea documentelor si a actelor de studiu
7. Comisia diriginti
8. Comisia gestionare site
9. Comisia de consiliere si orientare şcolara si profesionala
10. Comisia de primire, gestionare, distribuire şi recupararea manualelor

III.Comisii ocazionale
1. Comisia de disciplina:
2. Comisia pentru concursuri si olimpiade şcolare:
3. Comisia de acordare a burselor, bani de liceu:
4. Comisia de pregătire si organizare a examenelor din şcoala:
5. Comisia de proiectare si realizare PAS
6. Comisia pentru proiectarea si promovarea imaginii scolii si a ofertei educaţionale
7. Comisia de recepţie bunuri
8. Comisia de revizuire si completare ROI
9. Comisia pentru mentorat
10. Comisia de inscriere si admitere in IPT cu durata de 3 ani.
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11. Comisia paritară
12. Comisia de mobilitate

Decizii în nume propriu:
Secretar Consiliul profesoral -  Baraboiu Laura
Secretar Consiliul de administraţie -  Buboaca Nicoleta
Coordonator Consiliul elevilor -  Vitonescu Emanuela
Responsabil cu sigiliul unitatii -  Homorordean Florin
Responsabil cu asigurarea manualelor -  Cazan Anca
Responsabil cu arhivarea documentelor -  Homorodean Florin
Coordonatorul pentru proiecte si programe educative -  Vitonescu Emanuela
Responsabil hidranţi -  Gridan Violeta

6. COMISII METODICE A PROFESORILOR

Pe parcursul anului şcolar comisiile metodice au urmărit:
• Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul 

comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe 
şi planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare 
pentru aprofundarea materiei);

• Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul lceului;
• Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii 

elevilor pentru concursurile şcolare, examenul de Bacalaureat);
• Perfecţionarea cadrelor didactice (participarea profesorilor la activităţile 

metodice din şcoală, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de CCD 
Online). Un număr de 12 cadre didactice s-au înscris la cursuri de formare prin 
proiecte, activităţile fiind desfăşurate Online şi fizic în funcţie de perioada de 
desfăşurare.

PUNCTE TARI

Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi profesorii. Au fost elaborate 
planificările anuale şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, 
corelarea fiecărui conţinut cu competenţele vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare 
unitate de învăţare.

în urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 
planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ- 
participative.

Profesorii au fost implicaţi în elaborarea testelor inţiale şi corectarea acestora, 
informarea individuală a elevilor şi părinţilor şi luarea măsurilor de recuperare pentru elevii 
cu note mici.

în lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau 
în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă 
a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de 
sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor 
reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

în lecţiile desfăşurate online cadrele didactice au utilizat aparatura pusă la dispoziţie 
de şcoală, au aplicat metode modeme de evaluare şi predare.
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PUNCTE SLABE

• Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente 
informaţiile dobândite la clasă;

• Pentru orele desfăşurate online unii elevi nu au avut aparatura adecvată sau au avut 
conexiune slabă la Internet;

• Există elevi cu deficienţe de învăţare.

RECOMANDĂRI

• Implicarea părinţilor în activitatea educaţională;
• Organizarea unor ore de recuperare a materiei pentru perioada online, pe parcursul

anului şcolar 2022-2023;
• Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-evaluare.

Raport consilier educativ

La începutul anului s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a 

activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea 

şedinţelor cu consiliul elevilor, etc..

S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

concordanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în 

educaţie şi strategia MEN.

S-au actualizat punctele de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se astfel, o mai buna cunoaştere a 

acestui tip de activităţi.

Analiza SWOT a evidenţiat:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare;
2. Personal didactic calificat, cu competenţe necesare 
evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate 
dintr-o problematică educativă diversă;
3. Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative 
şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul 
educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de 
cooperare internaţională -la nivel judeţean, 
coordonatorul de programe şi proiecte şcolare - la 
nivelul unităţii de învăţământ consilierul diriginte şi 
corpul profesoral -  la nivelul clasei; structurile 
organizaţionale ale elevilor şi părinţilor la . nivelul 
unităţii şcolare;
diversitatea programului de activităţi educative la nivelul 
fiecărei unităţi de învăţământ;
4. Experienţa cadrelor didactice dobândită în derularea

1. Activitatea supraîncărcată a consilierului educativ şi 
a coordonatorului de programe şi proiecte de la nivelul 
unităţii de învăţământ, activitatea coordonatorului de 
proiecte şi programe educative fiind vastă, complexă. 
Acesta nici nu este degrevat de un anumit număr de 
ore, nici nu este remunerat suplimentar;
3.în cadrul educaţiei formale, accentul cade pe 
transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ 
al conţinutului;
4.Inexistenţa, de cele mei multe ori, a dimensiunii 
sociale în cadrul proiectării orelor de curs; neglijarea 
impactului pozitiv pe care activitatea educativă 
extraşcolară şi extracurriculară o are asupra dezvoltării 
personalităţii elevului;
5.Perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul 
trebuie să se dedice integral studiului specific 
educaţiei formale;
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proiectelor de cooperare europeană;
instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare:
palatele şi cluburile copiilor;
5. Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin 
activităţile derulate, pe tot parcursul anului;
6. Bază materială didactică relativ modernă în unitatea 

de învăţământ (spaţii, echipamente, material didactic
etc.).
7. Existenţa ofertelor educaţionale în unităţi de 
învăţământ, palate şi cluburi ale copiilor; 
gratuitatea activităţilor de timp liber;
8. Calitatea conţinutului pragmatic al învăţării care 
menţine şi promovează specificul tradiţional alături de 
elementul de noutate;
9. Experienţe pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea 
personală şi integrarea socială a copiilor;
10. Rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări 
educative naţionale şi internaţionale; finalitatea 
proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin 
participarea la competiţii judeţene, naţionale şi 
internaţionale (Calendarul Proiectelor Educative);
11. Vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi 
societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, 
competiţii, emisiuni la care participă copiii);
12. Transferul de metode didactice neconvenţionale 
centrate pe elev utilizate în cadrul activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare în vederea ridicării calităţii şi 
eficienţei actului educaţional;
13. Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în 
conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de 
dezvoltare ale societăţii;
14. Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, 
comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi non- 
guvemamentale în vederea responsabilizării acestora în 
susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional.

6. Minimalizarea activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare de către părinţi, cadre didactice, organe de 
îndrumare şi control;
7. Lipsa de formare în iniţierea, proiectarea, 
implementarea programelor educative; 
absenţa formării în domeniul activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare;
8. Fondurile insuficiente pentru desfăşurarea 
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
9. Dezinteresul pentru realizarea de proiecte pentru 
atragerea fondurilor extrabugetare;
10.Imposibilitatea financiară a unor unităţi de 
învăţământ de a-şi îmbunătăţi baza materială;
11.0 colaborăre grea între cadrele didactice la nivel de 
şcoală;
12.Instabilitatea cadrelor didactice în sistem 13. 
Imposibilitatea realizării de activităţi extreşcolare 
online în contextul pandemiei

OPORTUNITĂŢI

1. Redimensionarea „şcolii ” ca o comunitate autentică, 
temporală, contextuală, racordată la viaţa publică, prin 
promovarea unor politici de compatibilizare între starea 
de fapt şi standardele de atins;
2. Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 
responsabilizare în viaţa comunităţii; 
amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii 
generaţii de programe şi proiecte de cooperare 
internaţională;
3. Valorificarea parteneriatului educaţional în zona 
formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie 
complementară;
4. Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii 
actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a 
concurenţei pe piaţa educaţiei;
valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor 
dobândite în sistemul de învăţământ formal în contexte 
practice, bine ancorate în realitatea cotidiană;
5. Recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de 
componentă esenţială a învăţării permanente;
6. Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 
iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 
7.Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a 
deciziilor în şcoală;

AMENINŢĂRI

1 .Atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute 
la nivelul tradiţional în organizarea activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare;
2. Promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa 
activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să 
certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
3. Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate 
care nu permit dezvoltarea componentei educative;
4. Pasivitatea cadrelor didactice;
5. Lipsa unei participări active la programe de activităţi 
extraşcolare în contextul pandemiei
6.Oferta negativă a străzii.
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interesul elevilor de a se implica în cât mai multe 
activităţi extraşcolare;
8.Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei 
utilităţii sociale a tinerilor;
promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii 
calităţii vieţii comunităţii;
9.Iniţierea tinerilor în managementul de proiect, în 
activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în 
vederea finalizării demersurilor lor.

Profesori si diriginti, elevi şi părinţi au participat la activităţile educative ale şcolii.

Au avut loc diverse activităţi extraşcolare atât la nivelul şcolii cât şi în afara acesteia, 

activitatile extraşcolare desfăşurate fiind popularizate cu ajutorul reţelelor de socializare, 

mass-media, local, regional.

Activităţile extraşcolare, concursurile şi parteneriatele realizate pe parcursul anului 

şcolar 2021-2022, sunt următoarele:

• Organizare evenimente de deschidere a anului şcolar, lansare de carte, încheiere a anului 
şcolar

• Activitate de ecologizare la nivel national- Lets do it, Romania!
• Program educational ’’Ambasadorii antibullying”
• Concurs interşcolar ”200 de ani de la naşterea lui Vasile Alexandri”
• Curs CRED- Meştereagă Elena, Buboacă Nicoleta
• Concurs Judeţean de Cultură Generală ” Citeşti şi câştigi”
• Concurs Judeţean ’’Tehnoarf’-sesiunea de comunicări ştiinţifice- Menţiune Varga 

Denisa, prof, coordonatori Viţonescu E. şi Popa C.
• Concurs Judeţean ’’Tehnoart”- secţiunea artistic-menţiune Piu Andreea, Lazăr Gabriela, 

prof, coordinatori Meştereagă E, Homorodean C
• Concurs Judeţean ’’Tehnoart”- secţiunea artistic-menţiune Preda Georgiana prof, 

coordinator Borca L.
• Concurs ’’Ştiu şi aplic” -menţiune Stăncioi Giuliana, Timiş Alexandru- prof, coordinator 

Mocrei Valeria
• Plan de acţiune pentru prevenirea infracţiunilor de criminalitate informatică
• Târgul ofertelor educaţionale Hunedoara 2022
• Proiect ECOŞCOALA
• Proiect Educaţoinal Elevii de azi, specialiştii de mâine
• Proiect CNFIS-FDI-2021-0117 ’’Facilitarea accesului în învăţământului superior al 

persoanelor din medii defavorizate prin instrumente digitalizate şi servicii de consigliere 
profesională, în vederea integrării pe piaţa muncii”

• Proiect educaţional interj udeţean- Evaluarea online-metode de imbunătăţire a 
competenţelor de citire

• Proiect educational cu finanţare extrabugetară ’’Bucuria crăciunului”
• Mihai Eminescu- O viaţă întru poezie
• Simpozion ’’Tradiţional şi step by step în slujba învăţământului românesc- Modele de 

bune practici”- Groşan Adriana Premiul II- prof, coordonator Borca Laurenţiu
• Proiect educaţional extracurricular ”22 martie -Ziua Mondială a apei”
• Proiect educaşional ’’Tinerii şi provocările adolescenţei
• Proiect -Lansare de carte ” The role of out-of-class contexts in EFL learning”
• Proiect educational innovator ’’Elevii de azi, specialiştii de mâine.....
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• Proiect de activiteta extracurriculară cu ocazia Zilei siguranţei pe internet
• Proiect educaţional Campania unui gâmd bun
• Proiect educaţional Ziua Naţională a lecturii
• Programul ” O zi student la Fizică”- Facultatea de fizică a Univeristăţii de Vest 

Timişoara
• Proiectul Naţional SNAC ”0  faptă bună în fiecare zi!”, ediţia a Il-a de la Centrul de 

Excelenţă EUROTRADING Ilfov şi Crucea Roşie Română, unde am participat şi în 
calitate de coordonator precum şi schimbul de experienţă şi implementarea proiectelor 
inovatoare- prof. Borca Laurenţiu

• Partener Asociaţia Educaţia este Putere
• Activităţi de promovare a ofertei educaţionale
• Participare la întâlnirea de lucru a Comitetului local de Dezvoltare a Perteneriatului 

Social Hunedoara
• Maratonul de business- organizat de Instituţia Prefectului, Camera de Comerţ, Industrie 

şi Agricultură Franceză în România şi Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu
• Concurs Regional de Limba Engleza pentru Colegiile Tehnice, Liceele Tehnologice şi 

Vocaţionale- Bejan Eduard-Premiul I, Staica Alexandra, Avomicesei Eduard şi Stan 
Leonard participare- prof. coordinator Baraboiu Laura

• Ziua Mondială tară tutun
• Competiţie sportivă-CUPA UPT-FIH - organizator Facultatea de inginerie Hunedoara
• Bursa Generală a locurilor de muncă- Orăştie, Ajofm Humedoara
• Vizite de documentare la Chimica Orăştie SA, Fares, Goscom, Amer Sports, Uzina 

Mecanica Orăştie, Filplast
• Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii
• Lecţie deschisă ” Drepturile salariatului în raport cu legislaţia SSM şi PSI” prof Tatu 

Alina
• Ziua Europei
• Activitate de promovare a instituţiilor de învăţământ MAI şi de prevenire a 

cyberbullyingului, consumului de droguri, tutun, alcool
• Ziua naţională a inimii
• Promovare învăţământ ”A doua şansă”
• Bursa locurilor de muncă Orăştie
• Lecţie deschisă ’’Comunicarea în contextulsocietăţii modeme”- prof. Vraga Anca
• Omagiu lui In Creangă
• Lecţie deschisă ” otivaţia muncii” -prof. Scorobete Adriana
• Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar
• Cupa Liceelor- martie 2022
• Marşul Meseriaşilor- Prectică să înveţi, învaţă ca să practici!
• Siguranţă pe internet!
• Ziua unirii
• Concurs amenajare săli ” Bucuria Crăciunului”
• Conferinţa Naţională ACSI desfăşurată în format on-line cu tema „Consolidarea 

comunităţii şcolare”- Meltereagă Elena, Viţonescu Emanuela
• Sesiuni online organizate de Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului -  

Universitatea din Bucureşti, în calitate de facilitator, şi Freedom House România în 
cadrul proiectului „Combaterea dezinformării şi racolării pe internet”

• Webminar cu tema „ Şcolarizarea la domiciliu: activitate de proiectare şi strategie de 
intervenţie
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COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 
cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi 
necesităţile educative apărute ulterior. Principalele activităţi derulate:

> Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
> Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform 

programelor in vigoare
> Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a 
punctelor slabe.

> Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop 
eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, 
consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte

> Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
> Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 
elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

> Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe 
şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

în realizarea planificărilor, diriginţii au respectat în mare parte structura curriculumului, 
bazata pe :
• Competenţe generale
• Valori si atitudini
• Competenţe specifice si conţinuturi
• Sugestii metodologice

Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe si 
deprinderi, a căror dezvoltare este preconizată pe durata anilor şcolari, in timp ce 
competenţele specifice (derivate din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe 
parcursul fiecărui an şcolar, au fost corelate cu conţinuturi ale învăţării si prezentate distinct, 
pentru fiecare clasă in parte.

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a început odată cu constituirea 
comisiei diriginţilor la inceputul anului şcolar 2021-2022, în şedinţa comisiei metodice în care 
au fost nominalizaţi toţi prof. Diriginţi, aprobaţi in Consiliul Profesoral. Tot în cadrul şedinţei 
s-au punctat direcţii care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat 
modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru această oră astfel 
incât toţi diriginţii să prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul in care să aibă loc 
şedinţele cu părinţii. S-a alcătuit graficul intâlnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi 
discutate:

Organizarea activităţii:
- constituirea comisiei diriginţilor pt. anul şcolar 2021-2022
- stabilirea graficului orelor de Consiliere şi Orientare;
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- analiza programelor şcolare in vigoare
- îndrumări privind întocmirea planificărilor;

Mapa dirigintelui:
- analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2020-2021;
- stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora;
- discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei;
- revizuirea regulamentului de ordine interioară.

1. Referat: „ Familia şi şcoala, factori determinanţi în formarea copilului pentru viaţă”, 
prof. Tatu Alina
2. Dezbatere: factorii interni şi externi ai succesului/ insuccesului şcolar; toţi diriginţii.
4. Referat: „Prevenirea eşecului profesional începe din şcoală.” Prof. Moş Corina
8. Referat: "Abandonul şi absenteismul şcolar” , prof. Buboacă Nicoleta

De asemenea toţi diriginţii au monitorizat modul de respectare a legii privind singuranţa 
în unităţile de învăţământ, obligativitatea respectării ROI, îndatoririrle elevilor şi profesorilor 
de serviciu, au rediscutat modul de completare a documentelor şcolare (catalog, registru 
matricol, condică), au intocmit rapoartelor de sfârşit de sem./anuale.

Programul de activitate al activităţilor propuse a fost indeplinit şi completat cu 
activităţi ivite pe parcursul sem I. şi sem II. în funcţie de necesităţi.

Comunicarea intre noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică 
formare a elevilor noştri, in acţiunile la clasă claselor a dus la eficientizarea demersului 
didactic, care s-a realizat şi printr-o abordare inter si transdisciplinară a temelor la ora de 
dirigenţie.

In vederea implicării cât mai active a părinţilor in viaţa şcolii, în cadrul şedinţelor cu 
părinţii au fost împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru 
elevi, dar si pentru părinţi.

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă a 
prof. diriginţi, cu aplicarea in demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile 
online cu diverse teme si referatele, ce au fost susţinute în cadrul întâlnirilor online din cadrul 
comisiei.

Datorită stării de urgenţă/alertă, activităţile s-au desfăşurat în mediul online până în 
luna martie 2022. în această perioadă toţi diriginţii au păstrat legătura cu elevii, în primul rând 
pentru menţinerea echilibrului emoţional, atât al lor, cât şi al părinţilor şi al nostru, cadrele 
didactice.

Toţi diriginţii au colaborat cu profesorii de la clasă şi cu colegii de comisie, în vederea 
identificării celor mai eficiente strategii de predare -învăţare şi exploatare a potenţialului 
intelectual şi creativ al elevilor.

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit prin intermediul aplicaţiilor whatsapp 
şi meet, informaţii periodice şi chiar zilnic (la nevoie) semnalându-se orice neregulă de 
ambele părţi. Se pot menţiona lectoratele cu părinţii în care s-au implicat toţi diriginţii, 
întâlniri care au abordat diferite tematici specifice vârstei.

Diriginţii s-au implicat în activităţile extraşcolare cu clasele pe care le manageriază, au
respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse, s-au preocupat şi 
implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau
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elev -  profesor, s-au gestionat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, aplicarea sancţiunilor conform ROI).

De un real folos a fost comunicarea între colegi, colaborând pentru o mai largă şi 
temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor, completându-ne reciproc. 
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi 
transdisciplinară , limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe. Nu au existat dificultăţi 
în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Diriginţii au consultat în format electronic 

programele Consiliere şi orientare, conform nivelului 
şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă 
adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale 
la dirigenţie.

-Au fost prezentate prin referate teme inovative şi de 
interes pentru perfecţionarea activităţii educative.

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în 
creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 
tensionate de tip elev-elev sau elev -  profesor.

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient 
situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea 
şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform 
RI

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în 
cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea 
acestora în rândul profesorilor de la clasă

-Existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o 
implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în 
realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor 
de către profesori şi dirigintele clasei;
-Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 
100% permite realizarea unui învăţământ de calitate; 
-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, 
director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) 
favorizează un climat deschis şi stimulativ;

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul 
orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasele a XII- 
a) privind programa si calendarul examenului de 
bacalaureat, traseul educativ al absolvenţilor.

-Rata abandonului şcolar;

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor este destul 
de mare;

-Supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică 
desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur infórmale, accentul 
fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe 
dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / 
scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă 
vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de 
conflict.

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism 
şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu.

-Familia nu este implicată suficient în activitatea de 
educare a copiilor;

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor;

-Starea materială precară a unor familii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
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* Tratarea diferenţiată până la individualizare a 
elevilor;

* Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 
continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;

* Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 
importante de a veni în sprijinul şcolii 
(Primăria,Biserica,Poliţia, Jandarmeria);

* Cursuri de formare pe teme educative;
* Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor

teme privind consilierea şi orientarea elevilor, care 
pot veni în sprijinul tututror diriginţilor;__________

* Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 
elevilor, deruta morală determinată de societate, mass 
media etc.;

* Motivarea scăzută a cadrelor didactice
* Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;

7.COMISIA DE CALITATE

La începutul anului şcolar 2021-2022, echipa managerială a Liceului Tehnologic 

„Nicolaus 01ahus” a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin 

numirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin asigurarea unui cadru formal în 

care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.

Componenta CEAC în anul şcolar 2021-2022, conform deciziei nr.261/09.09.2021, este: 

responsabil - prof. Popa Paraschiva-Cristina, membru secretar -  prof Baraboiu Laura, 

membru-prof. Buboacă Nicoleta, reprezentant SIP -prof. Tatu Alina, reprezentantul elevilor 

Barbu Râul, reprezentantul părinţilor-Pricăjan Laura, reprezentantul Consiliului Local- Cîndea 

Lenuţa-Aurelia.

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2021- 2022:

gestionează dovezile;

elaborează, revizuieşte, aplică şi monitorizează implementarea procedurile 

operaţionale elaborate;

întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de 

monitorizare internă;

păstrează legătura cu ARACIP;

informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii;

se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor obţinute prin 

observarea lecţiilor şi dezbat calificativele obţinute;

identifică punctele tari şi punctele slabe;

propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse 

domenii de interes.
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din Liceul Tehnologic 

„Nicolaus Olahus” şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2021-2022 pe baza 

documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective strategice:
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1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii.

2. Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu elevii şi 

cu alţi beneficiari ai procesului de învăţământ.

3. Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic.

4. Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar.

5. Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă 

şi la aspiraţiile elevilor privind propria lor carieră.

în ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat conform planului operaţional şi 

planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.

- Activităţi desfăţurate pe parcursul anului:

- Stabilirea graficului întâlnirilor de lucru.

- Stabilirea responsabilităţilor individuale şi a termenelor de realizare.

- Stabilirea subcomisiilor de lucru şi a modului de lucru pe subcomisii.

- Prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare CEAC.

- revizuirea - Portofoliul comisiei

- Strategia de asigurare a calităţii.

- Manualul Calităţii

- PAS-ului.

- elaborarea planului managerial şi a planului operaţional CEAC

- încheierea, generarea, prezentarea şi aprobarea RAEI pentru anul şcolar 2020- 2021

- monitorizarea completării corecte şi în timp a cataloagelor şi documentelor şcolii

- realizarea graficului de monitorizare şi evaluare a modului de la nivel de directori

- monitorizarea activităţii de evaluare şi notare ritmică

- elaborarea - Procedura operaţională privind soluţionarea sesizărilor şi contestaţiilor pentru 

punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţe interne şi externe şi 

asigurând cadrul calităţii.

Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora, CEAC a 

informat despre conţinutul portofoliului comisiei metodice, conţinutul portofoliului cadrului 

didactic, conţinutul portofoliului elevului.

CEAC a elaborat şi aplicat o serie de chestionare care au vizat:

-gradul de satisfacere a elevilor in legătură cu serviciile oferite de şcoala noastră;

- analiza inter-relaţionării resurselor umane;
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- analiza managementul comunicării la lecţie;

- analiza utilizării metodelor de evaluare;

- analiza stilurilor de învăţare;

- chestionare caracteriologice;

- prevenirea violenţei în mediul şcolar.

rezultatele acestor chestionare au fost analizate în CEAC, transmise conducerii şcolii, 

prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmează să se realizeze un plan de 

îmbunătăţire a activităţii în anul şcolar viitor.

- monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în 

vigoare;

- verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de 

îmbunătăţire;

- pentru eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ- 

participativ prin încurajarea implicării elevilor în propria lor formare s-au realizat CDL-urile 

aplicând procedura specifică elaborata de membrii CEAC împreună cu Comisia de curriculum. 

Acest lucru poate fi considerat un punct tare în activitatea noastră diversificând şi modernizând 

strategiile educaţionale, ţinând cont de nevoile elevilor.

- pe parcursul acestui an şcolar s-au realizat întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice 

în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere. 

Acestea s-au desfasurat în cadrul catedrelor.

-îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi 

profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional 

prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin 

fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

-desfăşurarea de întâlniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a 

orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de 

bună practică.

- evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la 

nivelul şcolii.

8. COMITETUL DE PĂRINŢI

în luna septembrie 2021 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea 
constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022 şi elaborării 
unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi
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atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 
general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 
intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv -  
educativ.

9. BIBLIOTECA

Activitatea bibliotecii a fost coordonată de doamna bibliotecară şi a constat în 
următoarele activităţi:
- repartizarea manualelor la clasele IX-XII, care s-a realizat până la data începerii anului 
şcolar, pentru a evita supraaglomerarea bibliotecii la început de an şcolar;
- selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuării propriu-zise 
a activităţii;
- recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi prieteni ai cărţii

10. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Nr.
crt Cheltuieli cu Liceu Sursa de fin

1 Burse 10042 Buget local
2 Bani de liceu 11570 Buget de stat
3 Burse profesionale 152205 Buget de stat
4 Abonamente elevi 9351 Buget de stat
5 Naveta prof. 13204 Buget local

RAPORT DE ACTIVITATE 
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

a. ZONE DE COMPETENTĂ:

- REGISTRATURĂ -  RELAŢII CU PUBLICUL

- PERSONAL -  RESURSE UMANE

- ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ

- ACTE STUDII -  DOCUMENTE ŞCOLARE

- ELEVI

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE

• Asigurarea optimă a interfeţei dintre şcoală şi beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv 
general

• Rezolvarea corespondenţei şcolii.
• Completarea zilnică a condicii de evidenţă a personalului didactic.
• Completarea şi eliberarea de diplome de Bacalaureat şi Competenţe Profesionale
• Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole, operarea mişcărilor elevilor
• întocmirea situaţiei statistice sfârşit de an şcolar, început de an şcolar.
• Completarea şi eliberarea foilor matricole urmare solicitărilor pe baza de cerere.
• Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învăţământ.
• Completarea şi eliberarea de adeverinţe pentru elevi de câte ori este nevoie.
• Primirea, verificarea cu ceilalţi membri a comisiilor a dosarelor de burse
• Actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor
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• întocmirea tuturor situaţiilor legate de încadrarea personalului didactic an şcolar 2019- 
2020, (situaţia normelor, situaţia pe discipline, fişa încadrării, etc.)

• întocmirea de decizii personalului şcolii urmare schimbărilor intervenite, decizii de 
încadrare pe baza repartiţiei ISJ

• Completarea contractelor individuale de munca a celor nou veniţi in unitate precum si 
finalizarea contractelor celor plecaţi din unitate

• întocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniţi in unitate
• întocmirea si depunerea in termen la ISJ a statului de funcţii, precum si intocmirea de 

situaţii privind normarea personalului did., did.aux. si nedidactic
• întocmirea lunara a statelor de plata, a declaraţiilor nominale privind CAS-ul, şomajul 

si sanatatea, validarea de către instituţiile abilitate
• Completarea si eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri pentru persoanele 

pensionabile sau
pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unitarii noastre

• Completarea si eliberarea de adeverinţe de sanatate pentru angajaţii scolii de cate ori 
este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de sanatate)

• întocmirea si depunerea la casa de Pensii dosare de pensionare
• Completarea si eliberarea de adeverinţe cu venitul net salariaţilor care solicita credit 

bancar.
• Actualizarea avizierului scolii cu toate documentele care au specific informativ

c. COMUNICAREA INTRA SI INTERINSTITUTIONALÂ

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;
• cu elevii şcolii;
• cu alte compartimente: contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă.
• I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului, Poliţie, Jandarmerie, toate 

instituţiile de învăţământ, etc.

d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT

Menţinerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere 
activitatea polivalentă, complexitatea, intervenirea situaţiilor neprevăzute, urgenţe, capacitatea 
de a da prioritate rezolvării situaţiilor urgente.

Relaţia cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului 
având în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului.

11. CONCLUZII

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:
Puncte tari

• Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit 
la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;

• A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi 
administrativ-financiare;

• Sunt asigurate condiţiile igienico-sanitare bune pentru desfăşurarea procesului 
instructiv educativ.

• Şcoala are o bună colaborare cu ISJ.Hunedoara , precum şi cu comunitatea locală
• Profesorii şcolii s-au preocupat pentru creşterea calităţii actului educativ.
• A existat o bună colaborare între conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi Consiliul elevilor.
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Puncte slabe
• Pregătirea unor elevi se evidenţiază prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la 

nivelul standardelor de calitate;
• S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;

12.Măsuri aplicate pentru îmbunătăţirea activităţii

> Creşterea nivelului de pregătire al elevilor.
> Participarea unui număr mare de cadre la cursuri de perfecţionare şi la cursuri de 

formare
> Realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor 

dobândite cu acest prilej.
> Crearea unei atmosfere de respect reciproci de respect al muncii sub toate formele ei.
> Crearea unei legături mai strânse cu familiile elevilor, prin profesorii diriginţi
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ANEXE

R A P O R T

cu privire la activitatea desfăşurată de către 

membrii ariei curriculare „Tehnologii” 

în anul şcolar 2021-2022

Având în vedere principiile promovate în sistemul de învăţământ preuniversitar şi 

priorităţile stabilite pentru anul şcolar 2021-2022, membrii ariei curriculare „Tehnologii” din 

Liceul Tehnologic”Nicolaus 01ahus„0răştie au fixat direcţii de acţiune privind:

-Proiectarea didactică, cu accent pe creşterea gradului de realizare a indicatorilor de 

calitate până la sfârşitul anului;

-Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare având în vedere: formarea şi 

dezvoltarea resurselor umane; formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, de a 

formula şi de a rezolva probleme relaţionând cunoştinţe din domeniul tehnic; dezvoltarea 

competenţelor funcţionale, esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică şi 

rezolvare de probleme); formarea autonomiei morale;

-Pregătirea elevilor pentru participarea la examenele de absolvire, la concursuri, 

olimpiade şi la acţiuni complementare activităţii de învăţare;

-Participarea membrilor ariei curriculare „Tehnologii” la activităţi de perfecţionare 

pedagogică şi de specialitate

-Asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii catedrei;

-Evaluarea elevilor.

Pornind de la aceste deziderate stabilite pentru aria auriculară „Tehnologii” , anul 

şcolar 2018-2019 a debutat prin asigurarea unei încadrări specializate în pregătirea teoretică şi 

practică a elevilor, în vederea asimilării de cunoştinţe, formării de abilităţi şi competenţe, 

necesare respectării standardelor educaţionale prevăzute de documentele curriculare.

In acest sens, elevii au fost pregătiţi de un număr de 19 cadre tehnice: 13 ingineri şi 6 

maiştri instructori

COMPONENŢA CATEDREI TEHNICE 2021 -  2022

Abrudean Nicoleta Mihaela 
Gridan Violeta Rodica 
Grumeza Codruţa 
Magda Alina 
Homorodean Florin Alin 
Roman Ioan - Florin
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Manolescu Stelian Nicolae 
Moş Corma Sabina 
Magda Aurica Cornelia 
Vălean Liliana María 
Potopea Mihai Constantin 
Jeleriu Denisa-Andreea 
Tatu Alina
Depcia Gheorghe Sorin 
Popp Andrei 
Popa Mihai
Popa Paraschiva Cristina 
Irimie Alffed Adrian 
Nicoară Denisa Elena 
Todor Crina 
Onescu Diana Alina 
Hasna Daniel
Ranghetean Anamaria Elena 
Scorobete-Bera Valentina Adriana 
Şanta Alexandru Florin 
Trasculescu Elena María 
Nasta Ramona

Aceştia şi-au organizat activitatea de pe poziţia unei orientări interdisciplinare, au reaşezat pe 

baze noi relaţia profesor -  curriculum - manual-elev, au modernizat lecţiile, şi au proiectat 

activitatea didactică în contextul actual al învăţării centrate pe elev.

De asemenea, toate cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor propuse şi aprobate în Planul managerial al Comisiei metodice şi 

anume:

- Discutarea fişelor de evaluare a activităţii membrilor catedrei pentru anul şcolar 2020-2021; 

-Participarea cadrelor didactide din aria curriculară „Tehnologii” la consfătuiri:

-împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei;

-Discutarea programelor şcolare;

-ElaborareaCDL.-uri : OFERTEI EDUCAŢIONALE pentru anul şcolar 2021- 2022 la clasele 

a IX-a şi a X-a liceu şi învăţământ profesional conform ORDIN nr. 3.914 din 18 mai 2017 

referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare 

locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi 

învăţământul profesional iar la clasele şi ANEXA la Ordinul MEN nr. 3502 din 29.03.2018 

referitor la aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 

dezvoltare locală (CDL) pentru clasele a Xl-a şi a Xll-a, ciclul superior al liceului, filiera 

tehnologică şi pentru clasa a Xl-a învăţământ profesional
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In urma discuţiilor purtate cu cadrelor didactice de specialitate în colaborare cu agenţii 

economici s-au propus pentru anul şcolar 2021-2022 următoarele C.D.L.-uri:

Domeniul
de
pregătire

Denumirea
Calificării
profesionale

Denumire CDL Cadre didactice 
propunătoare

Cadre
didactice care 
au în
încadrare
CDL

Agenţi economici parteneri 
în elaborarea programei/ 
implementare

Chimie
industrială

Operator industria 
de medicamente 
şi produse 
cosmetice

Prepararea 
soluţiilor în 
industria de 
medicamente

Moş Corina Nechita Liliana S.C. Rom-Digi-Farm S.R.L.

Industrie 
textilă şi 
pielărie

Confecţioner 
articole din piele 
şi înlocuitori

Confecţii piele Gridan Violeta Gridan Violeta SC Geronimo SRL

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări 
publice

Zugrav, ipsosar, 
vopsitor, tapetar

Transpunere 
oparatioanala a 
bazelor teoretice 
in domeniul: 
zugrăveli, 
vopsitorii, tapete

Moisesc
Gabriela
Nicoleta

Moisesc
Gabriela
Nicoleta

SC Radu Construct SRL

Mecanică Frezor - rabotor - 
mortezor

Operaţii
tehnologice
pregătitoare

Popp Andrei 
Mihai

Popp Andrei 
Mihai

Societatea Uzina Mecanica 
Orăştie SA

Comerţ Comerciant-
vânzător

Documente de 
evidenţă a 
mărfurilor

Homorodean Homorodean 
Florin Alin Florin Alin

Albina Coop Societate 
Cooperativa

Turism şi 
alimentaţie

Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi 
de alimentaţie

Activitatea 
lucrătorului în 
restauraţie

Chira Gheorghe 
Sorin

Chira Sorina Albina Coop Societate 
Cooperativa

Chimie
industrială

Operator industria 
de medicamente 
şi produse 
cosmetice

Purificarea şi
separarea
substanţelor

Moş Corina
Trăşculescu 
Elena Maria

S.C. Rom-Digi-Farm S.R.L.

Mecanică Operator la 
maşini cu 
comandă 
numerică

Elemente de 
bază în operarea 
CNC-urilor

Şanta Alexandru 
Florin

Şanta
Alexandru
Florin

Pemat România

Electric Electrician 
exploatare joasă 
tensiune

Calibrarea
instalaţiilor
electrice

Irimie Alfred Irimie Alfred SC FIA Electroinvest

Mecanică Lăcătuş mecanic 
prestări servicii

Operaţii de bază 
în lăcătuşerie

Depcia
Gheorghe Sorin

Depcia
Gheorghe Sorin

Societatea Uzina Mecanica 
Orăştie SA

Mecanică Sudor Bazele practice 
ale sudării prin 
topire şi tăieri 
termice a 
materialelor 
metalice

Manolescu 
Nicolae Stelian

Manolescu 
Nicolae Stelian

Societatea Uzina Mecanica 
Orăştie SA

Chimie
industrială

Operator industria 
de medicamente 
şi produse 
cosmetice

Soluţii-
medicamentoase

Moş Corina Moş Corina S.C. Rom-Digi-Farm S.R.L.
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Domeniul
de
pregătire

Specializarea

Tehnician în 
activităţi de 
comerţ

Denumirea
CDL

Clasa Forma de 
învăţământ 
/ Liceu

Nr
ore

Cadre
didactice
propunătoare

Cadre 
didactice 
care au în 
încadrare 
CDL

Agenţi
economici
parteneri în
elaborarea
programei/
implementare

Comerţ Evidenţa 
operativă a 
mărfurilor

a X-a Liceu
90 Chira Sorina Chira

Sorina
Albina Coop
Societate
Cooperativa

Turism şi 
alimentaţie

Organizator
banqueting Munca în 

echipă
a X-a Liceu

90 Abrudean
Mihaela

Abrudean
Mihaela

Albina Coop
Societate
Cooperativa

Mecanică Tehnician
mecatronist

Maşini unelte 
cu comandă 
numerică

a XII- 
a Liceu

54 Potopea Mihai Potopea
Mihai

SC Formplast 
SRL

Protecţia
mediului

Tehnician 
ecolog şi 
protecţia 
calităţii 
mediului

Gospodărirea
apelor

a XII-
a

Liceu

132 Popa Cristina Popa
Cristina

SC Activitatea 
Goscom SA

Mecanică

Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi 
reparaţii

Planificarea şi 
organizarea 
activităţilor la 
locul de muncă

a
XIII-

a Liceu

108 Potopea Mihai SC Formplast 
SRL

Electric Tehnician
electrotehnist

Circuite de 
bază în 
electronică

a
XIII-

a
Liceu

108 Irimie Alfred SC FIA 
Electroinvest

încheierea protocoalelor pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practica -  anul şcolar 2021- 

2022 cu următorii parteneri economici:

S.C. Rom-Digi-Farm S.R.L.

SC Geronimo SRL 

SC Radu Construct SRL 

Societatea Uzina Mecanica Orăştie SA 

Albina Coop Societate Cooperativa 

Albina Coop Societate Cooperativa 

S.C. Rom-Digi-Farm S.R.L.

Pemat România 

SC FIA Electroinvest 

Societatea Uzina Mecanica Orăştie SA 

Albina Coop Societate Cooperativa 

SC Formplast SRL 

SC Activitatea Goscom SA 

SC Formplast SRL 

SC FIA Electroinvest 

- Chimica Research Development
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- Ocolul Silvic Valea Orăştiei 

Cart Met Plast. Orăştie 

S.C. Tea Farmex SRL

- Farmagenţiana P-H

SC Infiniţii Farmacom SRL

Farmacia Punkt

S.C. Sepeinstalcom SRL

- SC Filplast SRL

S.C. Chimica Automotive SRL Orăştie 

S.C.Helionet

- SC Formplast SRL

- Clinica AFRODITA KRM

Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale de nivel 3, 4 şi 5;

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţa în învăţământul profesional şi tehnic 

pentru elevii transferaţi;

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificarea a competenţelor profesionale

în învăţământul profesional şi tehnic precum şi nivel postliceal şi sesiunea iunie-iulie 2019.

In vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire sesiunea februarie

2022/ sesiunea iunie-iulie 2022, la nivelul ariei auriculare „Tehnologii” au fost stabiliţi

următorii îndrumătorii de proiecte:

Nivel de calificare: 5 
Domeniul : INFORMATICĂ
Calificarea profesională: TEHNICIAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ŞI BIROTICĂ 
CLASA: P2
Nr. elevi la inceputul anului şcolar: 15 
AN ŞCOLAR 2021-2022

Nr.
crt.

Tema proiectului Unitati de competenta vizate din SPP

1 Funcţionarea sistemelor de reglare automată Acţionări şi automatizări
2 Multiplicatoare Copiatoare şi multiplicatoare
3 Copiatoare Copiatoare şi multiplicatoare
4 Case de marcat electronice Echipamente periferice utilizate în activităţi 

comerciale
5 Balanţe electronice Echipamente periferice utilizate în activităţi 

comerciale
6 Faxul Echipamente telefonice
7 Reţele telefonice Echipamente telefonice
8 Dispozitive periferice de intrare Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
9 Dispozitive periferice de ieşire Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
10 Dispozitive periferice de intrare-ieşire Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
11 Aparate foto digitale. Editarea fotografiilor Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
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12 Defectele echipamentelor periferice Echipamentele periferice ale sistemelor de calcul
13

Imprimante Imprimante şi multifuncţionale

14 Multifuncţionale Imprimante şi multifuncţionale
15 Plotterul Imprimante şi multifuncţionale
16 Limbajul PCL al imprimantelor Imprimante şi multifuncţionale
17 Reţele de calculatoare Sisteme de operare în reţea (CISCO)
18 Sistemele de operare în reţea Sisteme de operare în reţea (CISCO)
19 Comunicarea prin intermediul Intemet-ului Utilizarea tehnicii de calcul
20 Sisteme de gestiune a bazelor de date Utilizarea tehnicii de calcul
21 Microsoft Word Utilizarea tehnicii de calcul
22 Microsoft Excel Utilizarea tehnicii de calcul
23 Microsoft PowerPoint Utilizarea tehnicii de calcul

NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
CLASA: aXIII-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 25 
AN ŞCOLAR 2021-2022

NR
CRT

TEMA PROIECTULUI UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII DIN 
S.P.P.

1. Procesul de asamblare tehnologic 6. Realizarea asamblărilor mecanice 
12. Asamblarea componentelor de bază ale 
subansamblurilor şi ansamblurilor mecanice

2. Cum se asambeaza penele ştifturile si 
canelurile

6. Realizarea asamblărilor mecanice

3. Asamblarea prin nituite, lipite, presate 6. Realizarea asamblărilor mecanice
4. Automate programabile 14. Senzori, traductoare şi automate programabile
5. Structura maşinilor cu comandă numerică 14. Senzori, traductoare şi automate programabile

6. Roboţi păşitori 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică a 
sistemelor mecatronice

14. Senzori, traductoare şi automate programabile

7. Sisteme de alarmă 14. Senzori, traductoare şi automate programabile

8. Transmisia mecatronică a automobilului 14. Senzori, traductoare şi automate programabile

9. Roboţi industriali 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice

14. Senzori, traductoare şi automate programabile

10. Mentenanţă şi implementare roboţi 
industriali

14. Senzori, traductoare şi automate programabile
15. Asigurarea service-ului la beneficiar a 
produselor mecatronice
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11. Roboţi mobili 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică a 
sistemelor mecatronice
14. Senzori, traductoare şi automate programabile

12. Produse şi sisteme mecatronice 14. Senzori, traductoare şi automate programabile
13. Setarea roboţilor industriali 14. Senzori, traductoare şi automate programabile

14. Mecatronica în tehnologia 
automobilismului

14. Senzori, traductoare şi automate programabile

15. Sistemului just-in time în companii 7. Planificarea producţiei
16. Organizarea producţiei prin metode 

moderne
7. Planificarea producţiei

17. Optimizarea producţiei utilizând metoda 
PERT

7. Planificarea producţiei

18. Metoda drumului critic în producţie 7. Planificarea producţiei

19. Funcţionarea auditului in realizarea 
calităţii produsului

7. Planificarea producţiei

20. Sisteme de calitate 7. Planificarea producţiei

21. Transmisia pe curea 11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

22. Transmisia cu roţi dinţate 11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

23. Avantajele şi dezavantajele transmisiei pe 
lanţuri şi cabluri

11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

24. Funcţionarea lagărelor cu rostogolire 3. Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice

25. Modul de funcţionare al arbori drepţi 3. Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice

26. Modul de funcţionare al utilajelor şi 
instalaţiilor

10. Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

27. întreţinerea organelor de maşini 10. Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

28. Tiputi de servodirecţie hidraulica 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică a 
sistemelor mecatronice

29. Modul de producţie a aerului comprimat 
cu ajutorul maşiniilor

13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică a 
sistemelor mecatronic

30. Realizarea montajului pentru revenirea 
automată a cilindrului pneumatic cu 
ajutorul limitatorului de cursă-comandă 
indirectă

13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică a 
sistemelor mecatronice

31. Erori de fabricaţie şi de exploatare a 
arborilor

15. Asigurarea service-ului la beneficiar a 
produselor mecatronice
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32. Repararea si instalarea osiilor şi a 15. Asigurarea service-ului la beneficiar a
arborilor produselor mecatronice

NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Electric
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician electrotehnist
CLASA: a XlII-a D
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 26 
AN ŞCOLAR 2021-2022

NR
CRT

TEMA PROIECTULUI UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII DIN 
S.P.P.

1. Transformatorul de reţea 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

2. Dispozitive electronice 
pasive(rezistoare, condensatoare, 
bobine)

4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
6 Realizarea asamblărilor mecanice

3. Dioda redresoare 1 Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării 
ei
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
6 Realizarea asamblărilor mecanice

4. Tranzistoare bipolare 1 Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării 
ei
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
6 Realizarea asamblărilor mecanice

5. Tranzistoare cu effect de câmp 1 Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării 
ei
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
6 Realizarea asamblărilor mecanice

6. Tiristoare si triace 8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

7. Dispozitive optoelectronice 8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

8. Redresoare monofazate 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

9. Stabilizatoare de tensiune 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale
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10. Amplificatoare electronice 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

11. Amplificatorul operational 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

12. Oscilatoare electronice 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

13. Generatoare de impulsuri 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

14. Relee electronice 2 Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie general
3 Montarea organelor de maşini în subansambluri 
mecanice
4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale

15. Porţi logice elementare 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

16. Circuite logice combinationale 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

17. Circuite basculante 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

18. Numărătoare 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

19. Registre de deplasare 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

20. Memorii 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

21. Aparate de măsură analogice 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
12 Detectarea defectelor
13 Coordonarea lucrărilor de mentenanţă a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor

22. Aparate de măsură digitale 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
12 Detectarea defectelor
13 Coordonarea lucrărilor de mentenanţă a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor
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23. Osciloscopul 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
12 Detectarea defectelor
13 Coordonarea lucrărilor de mentenanţă a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor

24. Sisteme de reglare automata 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

25. Automate programabile 7 Planificarea producţiei
8 Realizarea desenelor de ansamblu
9 Proiectarea asistată de calculator

26. Aparate electrice de acţionare 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

27. Aparate electrice de comanda 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

28. Aparate electrice de proiecţie 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

29. Aparate electrice de semnalizare 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

30. Motorul trifazic -  scheme de 
acţionare şi inversare a sensului de 
rotaţie

4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor
12 Detectarea defectelor

31. Instalaţii electrice de iluminat 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei
10 Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor

32. Măsurarea mărimilor electrice 4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial

33. Tablouri electrice cu disjunctoare 
automate

4 Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industrial
7 Planificarea producţiei

NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician mecatronist
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CLASA: aXII-a
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 27 
AN ŞCOLAR 2021-2022

NR
CRT

TEMA PROIECTULUI UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII 
DIN S.P.P.

1. Implementarea sistemului just-in time 
în companii

7. Planificarea producţiei

2. Mecatronica în tehnologia auto 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

3. Metoda drumului critic (CPM)-Metodă 
modernă de organizare a producţiei

7. Planificarea producţiei

4. Metode moderne de organizare a 
producţiei

7. Planificarea producţiei

5. Optimizarea organizării producţiei 
utilizând metoda PERT

7. Planificarea producţiei

6. Produse şi sisteme mecatronice 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

7. Programarea roboţilor industriali 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

8. Roboţi industriali implementare şi 
mentenanţă

14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile 15. Asigurarea service-ului la 
beneficiar a produselor mecatronice

9. Roboţi mobili 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice
14. Senzori, traductoare şi automate 

programabile

10. Roboţi păşitori 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice 

14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

11. Sisteme de alarmare auto 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

12. Transmisia automobilului mecatronic 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

13. Ungerea organelor de maşini 10. Monitorizarea exploatării maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor

14. Roboţi industriali 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi 
pneumatică a sistemelor mecatronice 

14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

15. Procesul tehnologic de asamblare 6. Realizarea asamblărilor mecanice 
12. Asamblarea componentelor de bază ale 
subansamblurilor şi ansamblurilor mecanice

16. Funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor 10. Monitorizarea exploatării maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor

17. Arbori drepţi 3. Montarea organelor de maşini în 
subansambluri mecanice

18. Asamblări cu pene ştifturi caneluri 6. Realizarea asamblărilor mecanice
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19. Asamblări nituite, lipite, presate 6. Realizarea asamblărilor mecanice

20. Lagăre cu rostogolire 3. Montarea organelor de maşini în 
subansambluri mecanice

21. Transmisii cu cabluri şi lanţuri 11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

22. Transmisii mecanice cu curele 11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

23. Transmisii mecanice cu roţi dinţate 11. Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării

24. Maşini şi unităţi pentru producerea 
aerului comprimat

13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice

25. Montaj pentru revenirea automată a 
cilindrului pneumatic cu ajutorul 
limitatorului de cursă-comandă 
indirectă

13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice

26. Sistemele hidraulice ale servodirecţiei 13. Acţionarea electrică, hidraulică şi pneumatică 
a sistemelor mecatronice

27. Automate programabile 14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

28. Structura unei maşini cu comandă 
numerică

14. Senzori, traductoare şi automate 
programabile

29. Auditul calităţii produsului 7. Planificarea producţiei

30. Sisteme de calitate 7. Planificarea producţiei

31. întreţinerea şi repararea arborilor şi 
osiilor

15. Asigurarea service-ului la beneficiar a 
produselor mecatronice

32. Defecte de fabricaţie şi de exploatare a 
arborilor

15. Asigurarea service-ului la beneficiar a 
produselor mecatronice

îndrumătorii de proiect au propus temele de proiect în conformitate cu Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a Examenelor de certificare a competenţelor profesionale 

în vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii Catedrei 

tehnice, îndrumătorii de proiecte la clasele a XlI-a, a XlII-a liceu, învăţământ postliceal şi 

liceal, au elaborat temele de proiect în conformitate cu Metodologia de organizare şi 

desăşurare a Examenelor de certificare a competenţelor profesionale conform graficului 

stabilit.
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NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Chimie industrială
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Operator industria de medicamente şi produse cosmetice 
CLASA: aXI-aA
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
AN ŞCOLAR 2021-2022______________________________________________________________

Nr.
crt.

Tema probei practice

1. 9 Executarea măsurării volumelor de lichide folosind cilindrul gradat şi pipeta gradată.

2. 10 Executarea, măsurării temperaturii, cu instrumente simple.
3. 11 Executarea, cu instrumente simple, măsurării volumelor de lichide.
4. 13 Prepararea soluţiilor apoase de concentraţii procentuale, cunoscând masa de substanţă dizolvată şi masa de 

apă distilată.

5. 14 Prepararea soluţiilor apoase, cunoscând masa de soluţie şi concentraţia procentuală.
6. 15 Prepararea soluţiilor apoase de concentraţie molară.
7. 16 Prepararea prin concentrare a unei soluţii de concentraţie procentuală
8. 17 Prepararea prin diluare a unei soluţii de concentraţie procentuală
9. 18 Prepararea prin dizolvare a unei soluţii de concentraţie molară.
10. 19 Prepararea prin dizolvare a unei soluţii de concentraţie normală
11. 20 Prepararea prin dizolvare a unei soluţii de concentraţie normală
12. 21 Prepararea prin dizolvare a unei soluţii de concentraţie molară.
13. 22 Prepararea prin dizolvare a unei soluţii de concentraţie procentuală
14. 23 Prepararea soluţiilor apoase de concentraţie molară.
15. 24 Prepararea unei soluţii de concentraţie molară din soluţie de concentraţie procentuală.
16. 25 Prepararea unei soluţii de concentraţie normală din soluţie de concentraţie procentuală
17. 26 Prepară soluţii apoase prin diluarea soluţiilor procentuale.
18. 27 Prepară soluţii apoase prin concentrarea soluţiilor procentuale.
19. 28 Prepară soluţii apoase de carbonat de sodiu, de concentraţie procentuală.
20. 29 Prepară soluţii apoase de clorură de sodiu de concentraţie procentuală.
21. 30 Dozarea volumetrică a hidroxidului de sodiu dintr-o probă lichidă.
22. 32 Stabilirea factorului de corecţie al soluţiei de hidroxid de sodiu.
23. 33 Dozarea volumetrică a acidului clorhidric dintr-o probă lichidă.
24. 34 Dozarea volumetrică a acidului sulfuric dintr-o probă lichidă.

NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Sudor 
CLASA: aXI-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 
AN ŞCOLAR 2021-2022

Nr. ctr Nr. temă Tema
1. 2. (2)Realizarea unui ansamblu sudat prin procedeul de sudare cu arc electric cu electrozi 

înveliţi.
2. 1. (1 )Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi a două table poziţionate în T prin aplicarea de 

suduri intermitente, în poziţia de sudare PB
3. 5 (5)Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi pe contur a două table suprapuse
4. 6 (6)Realizarea unui ansamblu sudat din table aşezate în formă de cruce, prin procedeul de 

sudare cu electrozi înveliţi
5. 7 (7)Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi a două platbenzi în T
6. 10 (10) Sudarea ţevilor pe plăci în poziţia PB, prin procedeul de sudare cu electrozi înveliţi
7. 36 (36) Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi a două platbenzi cap la cap
8. 50 (50) Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi a două table, cap la cap, în poziţie 

orizontală
9. 23 (23) Sudură cu arc electric cu electrod învelit în colţ la tablă
10. 22 (22) Sudură cap la cap la tablă cu arc electric cu electrod învelit
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NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Lăcătuş mecanic prestări servicii 
CLASA: aXI-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
AN ŞCOLAR 2021-2022

Nr. ctr. Nr.
temă

Titlul temei

1. 3 .(3) Pregăteşte marginile a două perechi de table în vederea asamblării lor prin sudare : 
- 0  pereche de table de grosime 3mm, se va prelucra cu marginile drepte 
-0 pereche de table de grosime 15 mm, se va prelucra cu marginile în K.

2. 6 .(6) Realizează manual un filet exterior cu lungimea de 20 mm, pentru o bară din OL 37, cu 0  = 10 
mm şi 1 = 150 mm.

3. 7 .(7) Realizează un filet M 10x1,5 pentru o piesă cu gaură străpunsă
4. 8 .(8) Execută găurirea simultană la 0  6, a două platbande din OLC 45 de dimensiuni (lOOx 50x2 )mm, 

în centrul lor.
5. 9 .(9) Realizează o îmbinare nituită, pe un singur rând, prin suprapunere a două platbande găurite 

folosind două nituri 0  6.
6. 10 .(10) Realizează o îmbinare nituită, pe două rînduri prin suprapunere, a două platbande găurite, 

folosind patm nituri 0  4.
7. 13 .(13) Execută filetarea pentru obţinerea unui şurub hexagonal M 10 pe o lungime de 20 mm. Se 

foloseşte o bară hexagonală S=34mm, strunjită la 0  10 pe lungime de 30 mm.
8. 14 .(14) Realizează o îmbinare nituită, pe un singur rând, prin suprapunerea a două platbande folosind 

două nituri 06
9. 15 .(15) Asamblează cu ajutorul şurubului M6, piuliţei şi a şaibei Grower, în condiţii optime de lucru şi 

securitate, două piese din OL 37 efectuând două găuri de trecere corespunzătoare.
10. 16 .(16) Asamblează prin sudare cu arc electric cap la cap doua platbande cu grosimea de 5 mm.
11. 24 .(24) Execută, în condiţii optime de lucru , o gaură pătrată cu latura de 10 mm într-o platbandă din 

oţel, cu grosimea cuprinsă între l-3mm (platbandă cu lungimea de 30 mm).
12. 26 ,(26)Execută filetarea pentru obţinerea unui prezon M8 pe o lungime de 25mm (bară 

8x50mm).

NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Electric
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Electrician exploatare joasă tensiune 
CLASA: aXI-aB
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:

Nr.crt
Nr.
tema titlul temei

1 1 Tablou electric pentru consumator casnic
2 4 Instalaţie electrică de iluminat pentru casa scării cu întruptoare manuale
3 5 Instalaţie electrică de iluminat pentru casa scării cu automat de scară
4 6 Instalaţie electrică de iluminat interior cu întreruptor dublu şi două corpuri de iluminat
5 7 Instalaţie electrică de curenţi slabi, pentru semnalizare optică şi acustică
6 8 Instalaţie electrică de iluminat exterior comandată prin senzor de mişcare
7 11 Instalaţie electrică de iluminat cu un tub fluorescent
8 12 Instalaţie electrică de iluminat cu variator de intensitate luminoasă
9 13 Instalaţie electrică de iluminat cu două tuburi fluorescente în montaj duo

10 14 Instalaţie electrică de iluminat cu două tuburi fluorescente în montaj tandem
11 15 Instalaţie electrică de iluminat cu un tub fluorescent în montaj fără starter (pentru aprindere rapidă)

32



12 16 Instalaţie electrică de iluminat cu tuburi fluorescente în montai dublu tandem
13 17 Instalaţie electrică pentru pornirea unui motor electric monofazat
14 20 Instalaţie electrică interioară de iluminat şi prize
15 21 Instalaţie electrică interioară de iluminat pentru alimentarea unei lustre cu trei braţe
16 23 Instalaţie electrică interioară de iluminat şi prize cu contor monofazat
17 27 Instalaţie electrică de semnalizare sonoră cu senzor de fum
18 40 Instalaţie electrică de curenţi slabi pentru sonerii

19
45 întreţinerea motoarelor de curent continuu prin reglarea întrefierului

REZULTATE EXAMENE DE CERTIFICARE NIVEL DE CALIFICARE: NIVEL 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Chimie industrială
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Operator industria de medicamente şi produse cosmetice 
CLASA: aX I-aA
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
AN ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de candidaţi

înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

11 11 11 0

NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Sudor 
CLASA: aX I-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 
AN ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de candidaţi

înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

5 5 5 0

NIVEL DE CALIFICARE: 3 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Lăcătuş mecanic prestări servicii 
CLASA: aX I-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:
AN ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de 
candidaţi
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înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

7 7 7 0

NIVEL DE CALIFICARE: 3
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Electric
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Electrician exploatare joasă tensiune 
CLASA: aX I-aB
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR:

Numărul de candidaţi

înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

12 12 12 0

REZULTATE EXAMENE DE CERTIFICARE NIVEL DE CALIFICARE: NIVEL 4 
NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician mecatronist 
CLASA: aXII-a
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 27 
AN ŞCOLAR 2021-2022

Numărul de candidaţi

înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

22 22 22 0

NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Mecanică
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
CLASA: aXIII-aC
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 25
AN ŞCOLAR 2021-2022_______________________________________________________

Numărul de candidaţi

înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi

15 13 13 0

NIVEL DE CALIFICARE: 4 
PROFIL: TEHNIC
DOMENIUL PROFESIONAL: Electric
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician electrotehnist
CLASA: aXIII-aD
NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: 26 
AN ŞCOLAR 2021-2022______________________________________

________________________________________Numărul de candidaţi
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înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi
13 13 13 0

Nivel de calificare: 5 
Domeniul : INFORMATICĂ
Calificarea profesională: TEHNICIAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ŞI BIROTICĂ 
CLASA: P2

Nr

crt

Unitatea
de

învăţămâ
nt

Calificarea

Numărul candidaţilor

înscrişi Prezenţ Respinşi Neprezenta
ţi

Eliminaţi
din

examen

Promovabilita
te

T
ot

al

Fe
m

in
in

T
ot

al

Fe
m

in
in

T
ot

al

Fe
m

in
in

T
ot

al

Fe
m

in
in

T
ot

al

Fe
m

in
in

T
ot

al

Fe
m

in
in

1

Liceul
Tehnologi
c
„Nicolaus
Olahus”
Orăştie

Tehnician
echipamen

te
periferice 
şi birotică

15 7 15 7 0 0 0 0 0 0 100% 100%

TOTAL
GENERA
L
CENTRU 15 7 15 7 0 0 0 0 0 0 1 1
DE
EXAME
N

ANALIZA SWOT 
Puncte tari:

Membrii catedrei s-au apropiat de exigenţele actuale, de standardele şcolii europene, 
de noile cerinţe ale curriculum-ului, fapt constatat cu ocazia interasistenţelor.

Membrii catedrei urmăresc asigurarea unei pregătiri solide de specialitate, cunoştinţe 
adecvate, un spirit deschis asupra lumii culturale şi sociale şi o preocupare permanentă în 
perfecţionarea cunoştinţelor.

Preocuparea membrilor catedrei pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
îmbogăţirea bazei materiale la nivelul catedrei se reflectă prin dotarea cu material 

didactic: soft-uri educaţionale; cataloage pentru produse din domeniul mecatronicii şi acces 
multi-media.

Desfăşurarea activităţilor instructiv-educative în cabinete de specialitate şi prezentarea 
de materiale de specialitate în format electronic, power point

Folosirea materialelor auxiliare, de învăţare, clasele a Xl-a - a XH-a 
Puncte slabe:

Inexistenţa manualelor şcolare, pentru o parte din module, profesorii procurând 
materialele de pe Internet.
Dotarea insuficientă a laboratoarelor, pentru desfăşurarea în condiţii optime, a modulelor de 
specialitate
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Dezinteresul unui mare număr de elevi faţă de învăţământ, în general 
Oportunităţi:

Perfecţionarea continuă, în specialitate a cadrelor didactice 
Participarea la activităţi extraşcolare 

Ameninţări:
Implicarea, în prea mică măsură, a părinţilor, în controlul şi îndrumarea elevilor pentru 

participarea la orele de curs.
Nivelul scăzut de pregătire al elevilor -  lucru constatat şi la testele iniţiale, mai puţin 

la clasa a IX-a
Starea financiară precară a familiilor multor elevi.

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII CATEDREI TEHNICE ÎN 

ANUL ŞCOLAR 2022-2023:

- Creşterea nivelului de pregătire al elevilor;

- Realizarea unor lecţii cu caracter activ - participativ;

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri;

-Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice pentru rezultatele obţinute de elevi

- Aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev.

întocmit Anexă, 

responsabil arie curriculară „Tehnologii” , 

prof. Popa Cristina
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă 

an şcolar 2021- 2022

Activitatea în cadrul Comisiei de Securitate şi Sănătate în Muncă, în anul şcolar 2021- 
2022 s-a desfăşurat conform planificării tematice, excepţie făcând perioada de suspendare a 
cursurilor şcolare.

La începutul anului şcolar 2021-2022, a fost reorganizată Comisia de Securitate şi 
Sănătate în Muncă numită prin decizie de către directorul unităţii de învăţământ.

Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi-a desfăşurat activitatea conform 
procedurii revizuite având ca obiectiv principal prevenirea accidentelor de muncă şi a 
îmbolnăvirilor profesionale în rândul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 
personalului nedidactic, precum şi asigurarea securităţii şi menţinerea stării de sănătate a 
elevilor din unitatea şcolară

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, s-au realizat toate activităţile propuse, la 
termenele stabilite.

Astfel, principalele activităţi desfăşurate în cadrul comisiei, au fost:
1. Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă, 

pentru personalul nou angajat în unitate şi efectuarea instructajului periodic privind securitatea 
şi sănătatea în muncă şi consemnarea acestuia în fişele individuale ale angajaţilor unităţii, 
respectiv personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic.

în cadrul instructajelor periodice s-au prelucrat următoarele materiale:
- Legea 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
- H.G. 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006; - 

Codul Muncii
- Hotărârea nr. 1028 din 09/08/2006 actualizată privind cerinţele minime de securitate 

şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse de legea 40/2011; - 

Factorii de risc la locul de muncă;
- Norme generale de igienă a muncii;
- Reguli de circulaţie pe drumurile publice;
- Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident.
- Măsuri de organizare a activitatii în cadrul unităţilor/ instituţiilor de invatamant in 

condiţii de siguranţa epidemiológica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV- 
2

Instructajul periodic s-a efectuat la un interval de 6 luni pentru cadrele didactice şi 
personalul didactic auxiliar, la 3 luni pentru îngrijitoare, iar muncitorii de întreţinere au fost 
instruiţi lunar.

2. Verificarea însuşirii normelor de securitate şi sănătate în muncă, de către angajaţii 
unităţii de învăţământ. Această verificare s-a realizat prin aplicarea de teste specifice fiecărei 
categorii de personal şi a fost consemnată în carnetele de SSM ale angajaţilor.

3. Efectuarea instructajului elevilor de către învăţătorii şi profesorii diriginţi cu privire 
la normele de securitate şi sănătate în muncă care trebuie respectate în incinta şcolii (săli de 
clasă, laboratoare, cabinete, spaţii de circulaţie, curtea şcolii), pe drumul către şcoală sau de la 
şcoală către casă.

4. Efectuarea instructajului elevilor care se deplasează zilnic cu microbuzul şcolar, pe 
traseul de la domiciliu la şcoală şi retur.

5. Efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă specific disciplinelor 
fizică, chimie, biologie, discipline tehnice, educaţie fizică, informatică şi pentru situaţiile în 
care activităţile se desfăşoară în laboratoarele de chimie, biologie, informatică, precum şi în
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sala de sport sau pe terenul de sport. Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi în 
spaţiile respective a procedat la instruirea elevilor.

6. Verificarea materialelor sportive, a materialelor specifice laboratoarelor, 
cabinetelor, de către personalul didactic ce utilizează aceste materiale.

7. Verificarea mobilierului şi fixarea tablelor, panourilor, tablourilor, caloriferelor şi 
tuturor obiectelor care pot provoca accidentări. Verificarea fixării corespunzătoare a capacelor 
foselor. Aceste verificări s-au făcut periodic de către cadre didactice şi personal auxiliar 
(muncitor de întreţinere).

8. Efectuarea instructajului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi a celui 
privind circulaţia pe drumurile publice, cu prilejul deplasării elevilor în afara şcolii (excursii, 
manifestări culturale, sportive, concursuri şcolare).

9. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor de către profesorii de serviciu, in scopul 
evitării producerii accidentelor.

10. Testarea psihologică a personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului 
nedidactic, precum si verificarea de către medicul de medicina muncii a stării de sănătate şi a 
aptitudinilor angajaţilor. Medicul de medicina muncii a consemnat în carnetele de securitate şi 
sănătate în muncă ale angajaţilor faptul că fiecare dintre aceştia este apt pentru a desfăşura 
activităţile specifice locului de muncă.

11. Verificarea iluminatului din fiecare sală de clasă, laborator, sala de sport etc., 
utilizarea cât mai mult timp posibil a iluminatului natural, verificarea meselor şi scaunelor, 
pentru a constata dacă acestea respectă criteriile ergonomice.

12. Verificarea periodică a centralelor termice şi a echipamentelor pentru realizarea 
încălzirii de către personalul autorizat.

13. In cazul in care s-au constatat defecţiuni la echipamente, instalaţii, obiecte de 
mobilier, obiecte sanitare, acestea au fost prompt remediate şi au fost înlăturate 
disfuncţionalităţile.

14. Verificarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă în spaţiile destinate 
centralelor termice, la instalaţiile electrice, la grupurile sanitare, marcarea corespunzătoare a 
sensului de evacuare a clădirii etc.

Elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar şi-au însuşit normele de securitate şi 
sănătate în muncă, conform legii 319/2006, au conştientizat importanţa respectării acestora şi 
au luat toate masurile pentru evitarea producerii de accidente.

15. S-au prezentat normele specifice de revenire la muncă pe perioada stării de alertă şi 
măsurile necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de C O V I D - X 9

ANALIZA SWOT
Puncte tari Puncte slabe
Existenţa comisiei SSM la nivelul unităţii cu 
personalitate juridică.
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi 
personalul nedidcatic respecţă normele de SSM. 
Existenţa unei evaluări a riscurilor pentru unitatea 
şcolară.

Cadrele didactice care predau în mai multe şcoli. 
Posibilitatea dificilă de reunire a angajaţilor pentru 
realizarea instruirii periodice, ca urmare a programului 
acestora

Oportunităţi Ameninţări
Posibilitatea reînnoirii autorizaţiiilor de funcţionare din 
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 
pentru toate unităţile şcolare.
Posibilitatea participării la concursuri şi întreceri 

şcolare, pe teme de securitate şi sănătate în muncă. 
Posibilitatea realizării unor parteneriate cu alte 
instituţii, în vederea îmbunătăţirii activităţii 
comitetului SSM.

Lipsa unei legislaţii specifice unităţilor de învăţământ, 
privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Pe parcursul anului şcolar nu s-au înregistrat accidente la locul de muncă sau incendii

în unitatea de învăţământ.
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