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INTRODUCERE
Raportul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani prezintă activitatea
desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 la nivelul liceului, pe baza priorităţilor derivate și asumate
la nivel naţional prin Programul de Guvernare 2016-2020 şi Strategia Europa 2020 care privesc
educaţia ca un factor primordial de dezvoltare.
Priorităţile la nivel național sunt de a asigura o abordare integrată, o infrastructură bazată
pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învățământ, o abordare de tip antreprenorial cu
accent pe creativitate și inovare, dar şi de a stimula creşterea performanţei sistemului românesc
de învăţământ, de a asigura deschiderea sistemului de educaţie, de formare profesională şi
cercetare către societate, către mediul socio-economic. Accentul se pune pe îmbunătăţirea
calităţii şi a investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, participarea sporită la
toate formele de educaţie şi nu în ultimul rând pe mobilitate educaţională şi profesională a
elevilor şi a cadrelor didactice.
În contextul schimbărilor frecvente ale societăţii, priorităţile şi strategia elaborată de
M.E.C. urmăresc reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar şi
implementarea unui nou cadru legislativ, care să asigure modernizarea, stabilitatea şi coerenţa
sistemului de învăţământ.
Prezentul raport conține analiza semestrială a principalelor aspecte educaţionale
specifice Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”Petroșani, analiză care surprinde o evaluare
obiectivă a activităţii derulate în anul şcolar 2019-2020, în scopul proiectării unor strategii de
optimizare și dezvoltare a serviciilor furnizate și a rezultatelor obținute, din perspectiva creşterii
inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, în special prin înzestrarea elevilor cu
competenţele şi aptitudinile de care economia naţională şi societatea europeană au nevoie
pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii
şi incluziunii sociale.
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I.

CONTEXTUL LEGISLATIV CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc
este reglementat prin următoarele documente, care au stat la baza activităţii în anul şcolar 20192020.
I.1. Legi:
Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar;
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată;
Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
și
instituțiile publice;
Legea nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea OUG nr.24/2010 privind implementarea programului
de încurajare a consumului de fructe în şcoli;
Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, cu modificările ulterioare;
Legea nr.62/2011 a dialogului social.
Legea nr. 55/2020privind unele mäsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19.
I.2. Ordine de ministru:
O.M.E.N. nr. 3191/20.02.2019privind structura anului şcolar 2019-2020;
O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/ 10.08.2016 privind Statutul elevului,
O.M.E.N nr. 5079/ 31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;
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O.M.E.N..nr. 3.027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr.
5079/2016 privind aprobarea R.O.F.U.I.P.;
O.M.E.N. nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare
a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;
O.M.E.N.C.S. nr. 3844/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
O.M.E.C.T.S. nr. 5.571/ 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ. Metodologia privind organizarea şi
funcţionarea alternativei educaţionale Step by Step înunităţile de educaţie timpurie învăţământ antepreşcolar şi preşcolar şi în unităţilede învăţământ primar şi gimnazial;
O.M.E.N.C.S. nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a
învăţământului profesional de stat;
Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/ 12.07.2005 completată şi
modificată de Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/ 2011;
O.M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011
O.M.E.N.C.Ș. nr. 3012/ 06.01.2016 privind echivalarea unuinumăr de credite transferabile
obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe
special;
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5564/ 7.10. 2011privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia;
O.M.E.C.T.S. nr. 5561/ 07.2011privind Metodologia de formare continuă a personalului
din învăţământului preuniversitar, cu completările şi modificările ulterioare;
O.M.E.C. nr. 4655/ 22.07.2005pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor
de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;
O.M.E.N.C.Ș. 5460/ 12.11.2018pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020;
O.M.E.N. nr. 5259/ 12.11.2019pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
O.M.E.N. nr.3277/17.02.2020privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor
înînvățământul primar pentru anul școlar 2020-2021;
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O.M.E.N. nr. 5087/30.08.2020privind organizarea şi desfăşurarea şi calendarul admiterii în
învăţământulprofesionalşiprofesional dual de stat pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.N. nr.

4948/27.08.2019privind organizarea şi desfăşurarea admiterii

în

învăţământulliceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.N.

nr.

5532/11.12.2019modifică

şi

completeazăO.M.E.N.

nr.

4948/27.08.2019privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017 privind aprobarea Metodologieide organizare şi funcţionare
a învăţământului dual;
O.M.E.C.T.S. nr.4802/2010pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, an şcolar 2011-2012;
O.M.E.N.C.S. nr. 5068/31.08.2016privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul profesional de stat
Procedura M.E.N. nr. 27497/ 27.02.2019 privindorganizarea și desfășurarea simulării
Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului
de Bacalaureat național în anul școlar 2018-2019;
O.M.E.C.T.S. nr. 3051/ 12.01.2016privind Metodologia de organizarea şi desfăşurarea
evaluării naţionale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a;
O.M.E.N. nr.4946/27.08.2019privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale la
finalul claselor a II-a,a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2019-2020;
O.M.E.C.T.S. nr.4801/ 31.08.2010 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, an şcolar 2010-2011;
O.M.E.N. nr. 4916/26.08.2019privind organizarea și desfășurareaEvaluării Naţionale
pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020şi Anexa cuprinzând calendarul
desfăşurării probelor;
O.M.E.C.T.S. nr.4799/31.08.2010pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat-2011;
O.M.E.C.T.S nr. 4800/ 31.08.2018 privind lista disciplinelor la care se susţine examenul de
bacalaureat 2011;
O.M.E.N. nr. 4950/27.08.2019privind organizarea șidesfășurarea Examenului de
bacalaureatnaţional-2020;
O.M.E.C.T.S. nr. 5222/29.08.2011privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a abso1venţilor ciclului
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inferior al liceului care auurmat stagiile de pregatire practică, cu modificarile şi completările
ulterioare;
O.M.E.N. nr. 4435/ 29.08.2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare
a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului
profesional cu durata de 3 ani;
O.M.E.N. nr. 4434/2.12.2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare
a examenului de certificate a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică;
O.M.E.N. nr. 4909/ 23.08.2019privind graficul de desfășurare a examenelor de certificare
a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic
preuniversitar în anul școlar 2019-2020;
O.M.E.N. nr. 5005/02.12.2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare
a examenului de certificare a calificării profesionale a absolventilor învăţământului
postliceal;
O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
O.M.E.N. nr. 3371/ 12.03.2013privind aprobarea planurilor-cadru în învăţământ pentru
învăţământul primar şi a Metodologie pentru aplicarea planurilor-cadru pentru învăţământul
primar;
O.M.E.N. nr. 3368/ 11.04.2001privind aprobarea planurilor-cadru în învăţământ pentru
învăţământul gimnazial şi a Metodologie pentru aplicarea planurilor-cadru pentru
învăţământul gimnazial;
O.M.E.N. nr. 3590/05.04.2016privind aprobarea planurilor-cadru în învăţământ pentru
învăţământul gimnazial şi a Metodologie pentru aplicarea planurilor-cadru pentru
învăţământul gimnazial;
O.M.E.N.nr.

4828/30.08.2018

privind

modificareaşi

completareaO.M.E.N.

nr.

3590/05.04.2016;
O.M.E.N. nr. 5166/ 08.12.1998, prin care s-a aprobat Statutul claselor cu program intensiv
de predare a unei limbi moderne de circulație internațională și al claselor cu program bilingv
din unitățile de învățământ preuniversitar;
O.M.E.N. nr. 3590/05.04.2016cuprinzând precizări referitoare la organizarea claselor de
engleză intensivă;
O.M.E.C.T.S. nr.5773/2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare
şivalorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a
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limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare,
la finalul clasei pregătitoare;
O.M.E.N. nr.5144/2013privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educaţie;
O.M.E.C.T. nr. 5561/2011–Metodologia privind generalizarea instrumentelor de asigurare
a calității în educație și formare profesională la nivelul rețelei învățământului profesional și
tehnic;
O.M.E.C.T.S. nr. 5574/2011privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor
de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați
în învățământul de masă;
O.M.E.C. şiO.M.S. nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicarea a
mäsurilor privind sistemul de învățämânt în contextul instituirii stärii de alertă pe teritoriul
României
O.M.E.C. nr. 4738/20.07.2020privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu
conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate
prin Programul Naţional „Şcoala de acasă”;
O.M.E.C. nr. 4.343/27.05.2020privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, privind violenţa psihologică –bullying;
O.M.E.C.

nr.

4.341/27.05.2020

privind

aprobarea

Metodologiei

pentru

echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale -examenul de bacalaureat naţional 2020 + Norme
metodologice de aplicare a ordinului nr. 4. 341/27.05.2020;
O.M.E.C. nr. 4.326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.C. nr. 4.325/22.05.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr.5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii
în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.C.

nr.

4.324/22.05.2020pentru modificarea

şi completarea

Metodologiei

deorganizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar
2020-2021;
O.M.E.C. nr. 4.323/22.05.2020privind modificarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului
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inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar
2019-2020;
O.M.E.C. nr. 4.322/22.05.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal,
filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 –2020;
O.M.E.C. nr. 4.321/22.05.2020privind modificarea şi completarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru
absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019 –2020;
O.M.E.C. nr. 4.317/21.05.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
înînvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 –2021;
O.M.E.C. nr. 4.307/21.05.2020pentru modificarea şi completareaordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național
de Bacalaureat –2020;
O.M.E.C. nr. 4.303/21.05.2020pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şisportului nr. 5.561/2011
O.M.E.C. nr. 4.302/21.05.2020pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în
anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr.
5.259/2019;
O.M.E.C. nr. 4.300/21.05.2020privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018;
O.M.E.C. nr. 4.267/18.05.2020pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice
şitoate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (ordin comun cu Ministerul Sănătății -nr. MS: 841/19.05.2020);
O.M.E.C.nr. 4.261/15.05.2020pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind
acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020;
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O.M.E.C.nr. 4.253/13.05.2020pentru modificarea anexei la ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în
Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de
scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de
3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019 –2020;
O.M.E.C.nr. 4.249/13.05.2020pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016;
O.M.E.C.nr. 4.248/13.05.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării
Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 –2020;
O.M.E.C. nr. 4.247/13.05.2020pentru modificarea şi completarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.6.143/2011;
O.M.E.C. nr. 4.246/13.05.2020pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2020
privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare
continuă acreditate, destinate personalului personalului didactic din învățământul
preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19;
O.M.E.C.nr. 4.135/21.04.2020de aprobare a Instrucțiuniiprivind asigurarea continuității
procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4.115/10.04.2020privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională
pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat
național, în anul școlar 2019 –2020;
O.M.E.C. nr. 4.019/06.04 2020privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor
naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat
naţional, în anul şcolar 2019 –2020;
O.M.E.C.nr.4.655/30.06.2020privind

aprobarea

Regulamentului

de

organizare

şi

funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice
şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia;
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O.M.E.C.nr. 4.649/30.06.2020privind instituirea unor măsuri referitoare la acreditarea,
organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului
didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID -19;
O.M.E.C.nr. 4.617/22.06.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii
în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 –2021;
O.M.E.C.nr. 4.596/19.07.2020pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor
de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016;
O.M.E.C.nr. 4.567/18.06.2020pentru completarea anexei nr. 1 la ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel3,
conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul
profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional
al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 –2018;
O.M.E.Cnr. 4.549/17.06.2020pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi
prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019;
O.M.E.C.nr. 4.532/15.06.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 –2021;
O.M.E.C.nr. 4.441/02.06.2020pentru modificarea și completarea ordinului ministrului
educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului național
de Bacalaureat –2020;
O.M.E.C. nr. 4.440/02.06.2020pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 –2020;
O.M.E.C. nr. 4.682/08.07.2020privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul
didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă,
organizate și desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității
procesului de predare -învățare -evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în
contextul pandemiei COVID –19;
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Memorandumde înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind
funcţionarea secţiilor şcolare bilingve româno-italiene, publicat în M. Of. nr. 533/ 22 iulie
2002;
Protocolul de colaborareîntre Ministerul Justiţiei/ Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi MECTS/ Direcţia generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Nr. 61557/
22.10.2012, având ca obiectiv crearea cadrului general de colaborare, pentru asigurarea
instruirii școlareşi a profesionalizării persoanelor private de libertate;
Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5549/6.10.2011pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a
cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management
educaţional, modificat și completat prin Ordinul nr. 4838/ 27.07.2012;
O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
O.M.E.C.T.S. nr.5556/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;
OrdinulM.E.N.C.S. nr. 4457/05.07.2016 privind nou Curriculum -planurile de învăţământ
şiprogramele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din
aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică -curriculum în
dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi
învăţământ profesional;
Ordin nr. 3331/25.02.2010cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura
de specialitate, pregătire practică săptămânală și pregătire practică comasată pentru clasele
a IX-a și a X-a ciclul inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică, formele de
învățământ zi și seral;
O.M.E.C.T.S. nr. 3331/ 25.02.2014privind Planurile de învățământ pentru cultura de
specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii;
Anexele 1-5;
Ordinul nr. 3152 din 24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani;
O.M.E.N. nr.5079/ 09.09.2009privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ
gimnazial;
Ordinele M.E.N. nr. 3458/ 09.03.2004, 4598/ 31.08.2004, 3252/ 13.02.2006, 5959/
22.12.2006, 5099/09.09.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de
liceu;
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O.M.E.N.C.S. nr. 4121/ 13.06.2016 privind Standardele de pregătire profesională pentru
calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se
asigurăpregătirea prin învățământul profesional și tehnic;
Ordin nr.5240/ 01.09.2008privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Istoria
Marii Britanii şi a Statelor Unite ale Americii (ciclul inferior al liceului, clasele cu program
bilingv)
O.M.E.N.nr. 4775/13.10.2014privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și
a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv -limba engleză -disciplina opțională ,,
Elemente de cultură și civilizație engleză”;
Ordin nr. 5241/ 01.09.2008privindaprobarea Programelor şcolare pentru învăţământul
liceal -clasele cu program de studiu în regim bilingv, limba franceză, la disciplinele:
Geografia Franţei, clasa a IX-a, Istoria Franţei, clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie
franceză, clasa a XI-a şi a XII-a;
Ordin nr. 5023/ 12.09.2013privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul
liceal –clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba
italiană, clasele a IX-a –a XII-a;
O.M.E.C.T.S. nr. 3684/ 08.04.2015 cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru
cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru
clasele a X-a și a XI-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică-domeniile
de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar și
pentru învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
I.3. Hotărâri ale Guvernului României:
H.G. nr. 30/2018 modifică HG nr.72/ 2013privind aprobarea Normelor metodologice
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;
H.G. nr. 959/2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
H.G. nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităților de audit public intern
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H.G. nr. 721/14.05.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr.
844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se
asigură pregătireaprin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;
H.G. nr.1062/2012privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru
elevii care frecventează învăţământul profesional;
H.G. 21/2007privind standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de
învăţământ;
H.G.nr. 394/2020privind declararea stärii de alertä şi mäsurile care se aplicã pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. 553/2020privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
I.4. Ordonanțe de urgență:
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare;
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şia contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile
și completările ulterioare;
OUG nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe înşcoli;
OUG nr. 74/2010 privind modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei
şicercetării;
OUG nr.52/2011 privind verificarea contractelor de achiziții publice, concesiune de
lucrări;
I.5. Instrucțiuni și strategii:
Instrucţiunea nr. 4/2011 privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală
obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia
celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2014-2020;
Programul Uniunii Europene de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2014 –
2020: Erasmus+;
Alte ordine, note, notificări şi precizări ale Ministerului Educaţiei Naţionale.
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II. ANALIZA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL

I. 1. VIZIUNEA, MISIUNEA, ȚINTE STRATEGICE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC
„DIMITRIE LEONIDA”
VIZIUNEA ŞCOLII
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI –O ŞCOALĂ
EUROPEANĂ, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI!
MISIUNEA ŞCOLII
ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR DESCHIS CĂTRE SOCIETATE,
UNDE TOŢI FACTORII IMPLICAŢI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
CONTRIBUIE

LA

OFERIREA

DE

OPORTUNITĂŢI

DE

EDUCAŢIE

ŞI

DEZVOLTARE DE COMPETENŢE DIVERSE TUTUROR CELOR INTERESAŢI
PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI PROSPERITATE ECONOMICĂ.
Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară o reprezintă formarea unui absolvent de
liceu (filiera tehnologică, profil Tehnic şi Servicii) responsabil, autonom, cu capacitate de
decizie în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate.
Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale,
printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru
transformarea şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi
deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare,
în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de
origine socio-culturală şi lingvistică diferită.
Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să
facilităm trecerea de la învăţământul informal bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel formal
bazat pe dobândirea de competenţe.
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O dată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei
de către profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi
specifice şcolii noastre.
Indiferent de domeniul de pregătire, şcoala pune accentul pe:
 pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării
dinamice a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii;
 dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire
profesională;
 formarea la aceştia a personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele
Comunităţii;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a
demnităţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii;
 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi
practicarea sportului;
 educaţia pentru o dezvoltare durabilă.

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII:
Deschidere - la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
Echipă - învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
Dezvoltare personală - prin formare şi perfecţionare permanentă.
Eficienţă - în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate;
a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor,
a eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în
ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea
un comportament adecvat oricărei situaţii;
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Principiile pe care le cultivă
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA":

 toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi
să nu fie etichetaţi drept „dificili";

 toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire
continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a
eşecurilor;

 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea
sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare.
Există loc pentru o multitudine de metode;

 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate
următoarele „percepte":


copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;



atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;



căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice
reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;



copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";



teama nu are ce căuta în acest proces;



părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;

ȚINTE STRATEGICE:
Principalele aspecte care necesită dezvoltare - şi care se desprind din analiza SWOT
prezentată, se concretizează în opţiuni strategice /ţinte strategice în legătură directă cu
misiunea şcolii ,vizând o perspectivă pe termen lung sunt următoarele:
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ŢINTA 1. ASIGURAREA UNUI CLIMAT EDUCAȚIONAL MOTIVANT PENTRU
CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE CU ȘI PENTRU EVITAREA PĂRĂSIRII
TIMPURII A ȘCOLII
ŢINTA 2. ASIGURAREA UNEI CONCORDANŢE ÎNTRE OFERTA DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI CEREREA PIEŢEI MĂSURATĂ PRIN RESPECTAREA
RECOMANDĂRILOR PLAI
ŢINTA 3. CUPRINDEREA ÎN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUĂ A MINIM 40%
DIN RESURSELE UMANE DIN ŞCOALĂ
ŢINTA 4. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI A BAZEI MATERIALE A
UNITĂŢILOR ŞCOLARE ASTFEL ÎNCÂT SĂ ASIGURĂM CALITATEA FORMĂRII
PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL DESCENTARLIZĂRII
ŢINTA 5. TOŢI ELEVII CUPRINŞI DIN SISTEMUL TVET VOR BENEFICIA DE
SERVICII DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CARIERĂ
ŢINTA 6. IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PLAI ÎNTR-O PROPORŢIE DE MINIM
80 %

Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe care
o desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie de dezvoltare şi implicare, şi că potenţialul şcolii ne
permite /determină o permanentă reînnoire şi adaptare.
Prin asigurarea şi modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea resurselor umane
calificate şi deschise către nou, cu sprijinul Comunităţii locale, putem asigura calitatea
educaţiei.
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III. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE
LEONIDA”PETROȘANI
Indicatorul specific: Gradul de optimizare din perspectiva costurilor educaţiei şi a
descentralizării
modului de administrare şi finanţare.
Descrierea şi interpretarea datelor
În anul şcolar 2019-2020, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”Petroșani, unitate de
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, ordonator de credite, a funcţionat
cu 56 de
clase la liceu și 21de clase la Școala Gimnazială Nr 2 Petroșani .
La nivelul anului şcolar 2019-2020, şcoala oferă mai multe programe de educaţie şi
formare profesională prin învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, în
domenii de calificare şi pe nivele diverse, după cum urmează:

Nr. crt.

Clasa

Profil/domeniu/specializare

Diriginte

1.

Grupa mică

Dan Cristina

2.

Gr. mijlocie

Preda Tamara

3.

Grupa mare

Sîntulescu Rodica

4.

Cl. preg.

zi

Streitferd Adela

5.

I

zi

Armeanu Mihaela

6.

II

zi

Repezanu Mirela

7.

III

zi

Slavu Vali

8.

IV

zi

Rujoi Ana

9.

V

zi

Voicu Andreea

10.

VI

zi

Josan Diana

11.

VII

zi

Radu Adriana

12.

VIII

zi

Todeciu Claudiu

13.

I-IV

a II-a sansa, primar

Drăgănesc Lucia

14.

an I A - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Coman Ruxandra

15.

an I B - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Ilioni Cristina

16.

an II A - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Stoica Valentin
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17.

an II B - ADȘ

TEHNIC/Construcții

Galeș Zina

18.

an IIIA - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Boboc Mariana

19.

an III B - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Szep Gyuszi

20.

an IVA - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Buzgar Liliana

21.

an IVB - ADȘ

TEHNIC/MECANIC

Secară Felicia

22.

IX A prof

TEHNIC/MECANICĂ /Mecanic auto

Rus Gabriela

Servicii/Estetica și igiena corpului

23.

Popa Mirela

omenesc/ Frizer, manichiurist,
pedichiurist
TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI
IX B prof
24.

PIELĂRIE
Sudor

IX C prof

Aluminiu
TEHNIC/MECANICĂ/ Lăcătuș mecanic

25.
IX D spec

Avram Gabriela
Vințan Luminița

prestări servicii

26.

IX F spec

Oance Tatiana

27.

IX E seral

Marioane Cristiana
TEHNIC/ELECTRONICĂ

28.

29.

Cercel Ana Maria

X A engl

AUTOMATIZĂRI

X B prof

TEHNIC/MECANICĂ /Mecanic auto

Șopotiuc Dorin

Servicii/Estetica și igiena corpului

Sfia-Merei Ramona

30.

omenesc/ Frizer, manichiurist,
pedichiurist
Tehnic /Electric/Electrician exploatare
X C prof

TEHNIC/MECANICĂ/ Lăcătuș mecanic

31.
X D spec

X E ser

Goia Lidia

proiectant CAD
TEHNIC/MECANICĂ/Tehnician

33.

Kutași Veronica

prestări servicii
TEHNIC/MECANICĂ/ Tehnician

32.

34.

centrale, stații și rețele electrice

XI A engl.

proiectant CAD

XI B prof

TEHNIC/MECANICĂ /Mecanic auto

Vanko Jana

Goncea Florin
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TEHNIC/Construcții instalații și lucrări

35.

Codrea Corina

publice
TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI
XI C prof

PIELĂRIE
SERVICII/Estetica și igiena corpului

36.

Durbaca Loredana

omenesc/ Frizer, manichiurist,
XI D prof spec

pedichiurist
TEHNIC/MECANICĂ/ Lăcătuș mecanic

37.
XI E prof spec
38.

prestări servicii
TEHNIC/MECANIC/ Tehnician mecanic

XI F seral

Bucși Dorina

Robu Gabriela

pentru întreținere și reparații

39.

XI G seral

Andraș Esther(II)

40.

XI H seral

Colda Ovidiu
TEHNIC/ELECTRONICĂ

41.

Șarpe Alina

AUTOMATIZĂRI/ Tehnician operator
XII A engl.

tehnică de calcul
TEHNIC/MECANICĂ/Tehnician

42.
XII B

transporturi
TEHNIC/MECANICĂ/Lăcătuș mecanic

43.

Dogaru Florinela

Muntean Florin

prestări servicii
XII E prof

TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI

spec

PIELĂRIE/ Confecționer produse textile
TEHNIC/MECANICĂ/Tehnician

44.
XII Fser

proiectant CAD
TEHNIC/MECANICĂ/ Tehnician

45.
XII G ser
46.

47.

Vlăduceanu Atena

proiectant CAD
TEHNIC/MECANIC/ Tehnician mecanic

XIII G ser

Benea Tiberiu

mecanic pentru întreținere și reparații
TEHNIC/MECANIC/ Tehnician

XIII F ser

Câmpean Gabriela

Pato Bianca

întreținere și reparații
Ninu Dragoș(I)

48.
I A maistri

TEHNIC/MECANIC/Maistru mecanic

Niculescu Oana (II)
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49.

TEHNIC/ENERGETIC/Electrician
I B maistri

50.
I C postliceală
51.

Hanumolo Daniela

centrale stații și rețele electrice
INFORMATICĂ/Tehnician echipamente

Andraș Esther (I)

de calcul

Kiminich Daniel (II)

TEHNIC/PROTECȚIA

Pîntea Cristian

MEDIULUI/Laborant pentru protecția
I D postliceală
52.

II A
postliceală

Niculescu Oana
TEHNIC/MECANIC/Maistru mecanic
TEHNIC/CONSTRUCȚII, INSTALAȚII

53.

54.

calității mediului

II B

ȘI LUCRĂRI PUBLICE/ Maistru

postliceală

construcții civile, industriale și agricole

II C
postliceală

Kiminich Daniel
INFORMATICĂ/ Administrator rețele
TEHNIC/PROTECȚIA

55.

Daju Maria

Damian Carmen

MEDIULUI/Laborant pentru protecția
II D maistri
56.

calității mediului
TEHNIC/TRANSPORTURI/Tehnician

II E maiștri

Colda Ovidiu

diagnostic auto

Pentru anul şcolar 2019 -2020 şi şcoala generală a propus o oferta educaţională variată la
nivelul ciclului primar şi gimnazial prin continuarea unei alternative educaţionale, „Învătământ
sansa a 2-a”:


1 clasă pregătitoare



1 clasă I



1 clasa a II-a



1 clasă a III-a



1 clasă a IV-a



1 clasă a V-a



1 clasă a VI-a



1 clasă a VII-a



1 clasă a VIII-a



1 clasă simultan I-IV „Învătământ sansa a II-a”
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2 clase anul I, „Învătământ sansa a II-a”



2 clase anul II, „Învătământ sansa a II-a”



2 clase anul III, „Învătământ sansa a II-a”



3 clase anul IV „Învătământ sansa a II-a”.
La grădiniță s-a menținut aceași ofertă educațională:



3 grupe de preşcolari
Astfel instituţia noastră şcolară oferă calificări până la nivelul 5 în domeniile: mecanic,

energetic, construcţii, informatică, transporturi, protecția mediului.

3 GRUPE
ÎNVĂTĂMÂNT
PREȘCOLAR48

4 CLASE
GIMNAZIAL-93
ELEVI-

5 CLASE
ÎNVĂȚĂMÂNT
PRIMAR—89

13CLASE -DEÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL-397
ELEVI

10 CLASE ADS-134
ELEVI-

9 CLASEȘCOALA
POSTLICEALĂ
ȘI DE MAISTRI255 ELEVI

13 CLASEÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL
/PROFESIONA
L SPECIAL- 219
ELEVI-

TOTAL-56 CLASE CU 1235 ELEVI
La sfârșitul anului -1103 ELEVI
PIERDERI- 132 ELEVI/AN
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ANALIZA SWOT - ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE
1. Dezvoltare curriculară
S - PUNCTE TARI
- Pentru toate programele desfăşurate şcoala dispune de
documentele curriculare necesare
- Unitatea este autorizată pentru desfășurarea cursurilor de
Competențe digitale cu resurse deschise TIC, curs acreditat
prin OM 627/23.12.216 , desfășurat în colaborare cu MEN,
UPIR, CISCO Networking Academy si Abordarea jocurilor
logice și a elementelor de programare pentru școlari .
- Şcoala a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici locali şi
cu instituţii din domeniul educaţiei
- Se identifică nevoile reale de formare, iar rezultatele acestor
cercetări fundamentează oferta şcolii.
- Planul de şcolarizare este realizat 100%.
- Programele pentru CDS/CDL se sprijină pe proiecte locale
concrete şi au avizele CLDPSFP şi a ISJ
- Se desfăşoară activităţi de informare cu privire la programele
oferite. Elevilor li se oferă informaţii, orientare şi consiliere
pentru continuare a studiilor.
- Beneficiarii direcţi (elevii) şi cei indirecţi (părinţii şi
comunitatea locală) participă la luarea deciziilor prin
reprezentanţi desemnaţi în mod democratic.
- Elevii beneficiază de asistenţă psiho-pedagogică specializată.
Se identifică şi se aplică strategii de intervenţie pt. elevii cu
cerinţe educative speciale.
Şcoală derulează programe de formare profesională iniţială la
toate nivelele ÎPT ( 3,4 şi 5).
- Şcoala beneficiază de experienţa unor profesori care au
participat la stagii de formare în cadrul programelor PHARE,
POSDRU şi „A doua şansă”

W - PUNCTE SLABE
oferta
CDL
nu-i
motivează pe toți elevii
-numărul mare de absențe a
elevilor
- număr mare de elevi cu
părinți plecați în străinătate
-părăsirea timpurie a școlii
sau chiar abandon școlar
-rezultate slabe la examenele
naționale

- încadrarea psihologului
scolar la un număr foarte
mare de elevi(liceu+şc.
gen)

- învăţământ „A doua şansă”;
-rezultate bune obţinute la concursurile şcolare
(la nivel judeţean)
-activităţi extracurriculare atractive
-elaborarea şi derularea de proiecte educative;
-toate specializările de la școala postliceală și de maiștri sunt
acreditate
-toate calificările de la învățământul profesional special sunt
acreditate
-școala s-a autorizat pe învățământ liceal vocational – sportiv,
pedagogic și arte plastice

O - OPORTUNITĂŢI
- o colaborare mai bună cu părinții și tutorii elevilor cu părinții
plecați în străinătate în vederea reducerii absenteismului școlar
și diminuarea numărului de elevi care abandonează școala

T - AMENINŢĂRI
-percepţia
distorsionată
asupra valorilor promovate
de şcoală din partea grupului
ţintă
24

- autorizarea şcolii ca furnizor de formare profesională pentru
calificări cu o dinamică pozitivă pe piaţa muncii şi dezvoltarea
unor forme de şcolarizare cu taxă
- implicarea în proiecte europene
- sprijin din partea comunităţii locale derularea unor proiecte
de protecţia şi susţinere educaţională a colectivităţilor
vulnerabile - copiilor instituţionalizaţi
- valorificarea parteneriatelor în îmbunătăţirea tranziţiei de la
şcoală la locul de muncă
-derularea unor proiecte în care vor fi implicați elevii din
grupurile vulnerabile
-proiectul ROSE care își propune să contribuie la

-deprecierea relaţiilor
parteneriale cu
comunitatea datorită slabei
motivări a acesteia pentru
sprijinirea invăţământului

reducerea abandonului în învățământul secundar și
terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului
de bacalaureat.
-proiectul POCU/90/6.13/6.14/107621 ,,ȘANSA - ȘCOALĂ
ACTIVĂ
PENTRU
NOI,
SUCCES
PENTRU
ANGAJATORI”, proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020
Prin care se urmărește:
 participarea elevilor la stagii de practica organizate si
derulate la potențiali angajatori si prin participarea la
competiții profesionale/concursuri pe meserii.
 Creșterea nivelului de informare/colaborare în privința
oportunităților de angajare a absolvenților prin creare unui
parteneriat social intre școală si actori relevanți pe piața
muncii, prin elaborarea unei strategii locale de creștere a
gradului de ocupare a tinerilor si prin creare unei platforme
online de informare/colaborare coordonata a comunității.

 Creșterea nivelului de dezvoltare a abilitaților socioaptitudinale necesare in vederea inserției pe piața
muncii pentru elevi înscriși în proiect prin activități de
consiliere, orientare profesionala si asistare a acestora,
cu ocuparea de noi locuri de munca
-proiectul POCU 74/6/18/ PROGRAMUL-ȘCOALĂ
PENTRU TOȚI - „Hai la școală! O șansă pentru viitor”
prin care se urmărește:
 Acordarea de suport copiilor, elevilor, persoanelor din
programele „A doua șansă” în vederea susținerii
accesului la servicii educaționale
 Furnizarea Serviciilor de informare, consiliere
educațională și mentorat pentru elevi, părinți și
persoane înscrise în programul „a doua șansă”
 Derularea unor programe educaționale destinate
prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii
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2. Dezvoltare resurselor umane
S - PUNCTE TARI
- Acoperirea posturilor cu personal didactic
calificat este de 98%
- Ponderea cadrelor didactice cu gradul
didactic I este de 61 %
- Există o definire clară a responsabilităţilor
angajaţilor şi a criteriilor de performanţă după
care vor fi evaluaţi.
- Majoritatea cadrelor didactice au
disponibilitate pentru formare profesională
continuă şi perfecţionare
- Colectivul profesoral are experienţă în
derularea unor programe.
- Relaţiile interpersonale existente favorizează
crearea unui climat educaţional stimulativ.
- Există receptivitatea pentru lucrul în echipă.
- Coeziunea grupurilor operative de lucru este
bună.
- Există disponibilitate pentru integrarea noilor
veniţi.

W - PUNCTE SLABE

-Exista cadre didactice cu competenţe

-

pentru lucrul cu elevi cu nevoi speciale şi
pentru şcoli inclusive dezvoltate prin progam
postuniversitar
- Exemplele de bună practică sunt popularizate
la nivelul catedrelor, şcolii şi judeţului.
-Realizarea planului de școlarizare pentru
anul școlar 2019-2020 și obținerea în plus a
unei clase de invățământ special și a unei
clase de an I ADS
-Obținerea aprobării pentru constituirea unei
clase de liceu și a 2 clase de învățământ
profesional pentru anul școlar 2020-2021
-Aprobarea unei clase de învățământ
profesional dual –calificarea sudor pentru un
număr de 20 elevi

-

-

Comunicarea cu părinţii este deficitară la nivelul
unor clase.
-Competenţe reduse ale unor cadre didactice
pentru aplicarea metodelor centrate pe elevi şi
metode evaluare
scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile de formare contnuă;
încadrarea unor profesori în 2 şcoli ceea ce
duce la implicarea redusă a acestora în
viaţaşcolii şi a comunităţii;
deviaţiile de comportament ale unor elevi

- Număr mare de cazuri de violență
-

-

-

-

-

Număr mare de elevi ce provin din familii cu
probleme sociale, familii monoparentale, părinţi
plecaţi în străinătate
Implicarea insuficientă a părinţilor în problemele
elevilor
Dezinteresul manifestat de elevi și familie în
dobândirea unor calificări pe anumite domenii;
Insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de
adaptare şi învăţare de-a lungul vieţii;
Absenteismul
Număr mare de elevi cu situație neîncheită în
învățămâtul obligatoriu
Elevii școlarizați obțin note mici la testările naționale
sau nu le promovează
Număr mare de elevi în risc de abandon școlar în
învățămâtul obligatoriu
Procent mic de elevi care finalizează liceul
Procent mic de absolvenți care se înscriu la
examenele finale
Procent mic de absolvenți care promovează
Examenul de Bacalaureat
un comportament neadecvat al unor elevi, ca urmare
a influenței nocive pe care o au asupra lor exemplele
negative din zona în care trăiesc;
o colaborare deficitară cu unii părinți care nu se
implică favorabil, în scopul îndreptării unor
asemenea comportamente.
încadrarea psihologului scolar la un număr foarte
mare de elevi(liceu+şc. gen)
Asfaltul din curtea școlii deteriorat
Număr mare de cazuri de violență
Acoperișurile de la sălile de sport, cămin și Școala
Nr.2 deteriorate
Terenul de tenis necesită înlocuirea mochetei
Lipsa căldurii în sala de sport și ateliere
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O - OPORTUNITĂŢI
- organizarea unor activităţi metodice care să
favorizeze
împărtăţirea
experienţelor
personale, creşterea coeziunii grupului, o mai
bună comunicare şi diseminare a informaţiilor
- valorificarea parteneriatelor cu Universitatea
de Petroşani şi Casa Corpului Didactic şi
agenţii economici pentru derularea unui
program de dezvoltarea resurselor umane din
şcoală;
- posibilitatea participării la diferite cursuri
şi stagii de formare organizate de MEN,
ISJ Hd, CCD,
-înscrierea profesorilor la examenele de
acordare a gradelor didactice

T - AMENINŢĂRI
- scăderea performanţei şcolare a elevilor pe fondul
dezinteresului familiilor pentru evoluţia şcolară a
elevilor.
- implicarea la un nivel redus a familiei în viaţa
şcolară, ceea ce poate crea dificultăți în proiectarea
politicii școlii pe baza nevoilor și așteptărilor
acestora;

-Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice
pentru rezultatele obţinute de elevi;
-Utilizarea de către toate cadrele didactice a
metodelor activ-participative.

3. Dezvoltarea resurse materiale şi financiare
S - PUNCTE TARI .
-Zugravirea cancelariei si a etajului I din
clădirea liceului
-Dotarea cancelariei cu mobilier
-Dotări prin proiectul Rose : 2 laptopuri si
-consumabile
-Stagii de practică la agenții economici, burse
pentru 95 de elevi de la liceu și sc.postliceală,
dotări , echipament de protecție, prin proiectul
„ȘANSA - Școală activă pentru noi, succes
pentru angajatori”
- Realizarea celor 2 excursii prin proiectul
ROSE
-activități de consiliere
-activități remediale la materiile de
BACALAUREAT
Dotari prin proiectul ,,Hai la școală!”
 Dotarea laboratorului de informatica
cu 24 de mese , 24 scaune , 1 birou , 4
cuiere
 Dotarea cu mobilier a unei sali de clasă
la invatamântul primar și a unei săli de
gradinita

W - PUNCTE SLABE
- Elevii manifestă un comportament din ce în ce mai
puţin responsabil în ceea ce priveşte întreţinerea
spaţiilor de instruire.
- Cheltuielile autoturismul-şcoală sunt ridicate.
- degradarea spaţiilor şcolare şi a dotării acestora
-Holurile liceului degradate
-Gardul școlii deteriorat mai ales în dreptul cimitirului
-Asfaltul din curtea școlii deteriorat
-Acoperișurile de la sălile de sport, cămin și Școala Nr.2
deteriorate
-Terenul de tenis necesită înlocuirea mochetei
-neobținerea autorizației
Gimnazială Nr 2

sanitare

pentru

Școala

-Un microbuz școlar uzat care necesitată o sumă
mare de bani pentru întreținere
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 Dotarea
prin
proiectul
EDU
NETWORKS a grădiniței -cu o
bibliotecă mobilă
-Refacerea instalației electrice de la atelierul
școală și a unui tablou electric
-Zugrăvirea holului de la etajul I cu o firmă
specializată
-Refacerea pardoselii din 2 săli de clasă de la
parter
-O expoziție cu produse din ipsos cu ocazia
sărbătorilor de iarnă
-O expoziție cu mărțișoare realizate de elevi
- Şcoala dispune de fonduri extrabugetare.
- închirierea unor spaţii;
-spaţiu şcolar adecvat;
- mediu educogen optim şi securizant
-existenţa reţelei de conectare la internet;
-dotarea şcolii 2 cu materiale şi mijloace didactice
noi şi moderne
 - Realizarea de activități de tip SDS la
învățământ preșcolar, primar gimnazial ,
liceu, ADS prin proiectul „Hai la școală!
O șansă pentru viitor ”


Stagii de practică la agenții economici,,
prin proiectul „ȘANSA - Școală activă
pentru noi, succes pentru angajatori”

 Dotarea cu o tablă interactivă și a unui
videoproiector a sălii 17 prin proiectul
„ȘANSA - Școală activă pentru noi,
succes pentru angajatori”
 Darea în folosință de către CJ
Hunedoara a unui microbuz școlar
pentru transportul elevilor de la
învățământul special
 Montarea unei centrale termice pe gaz
pentru încălzirea sălilor din cămin
 Obținerea autorizațiilor de funcționare
pentru toate spațiile de la liceu și de la
Școala Gimnazială nr2
 Toți preșcolarii și școlarii au primit
cadouri de Crăciun de la Organizația
„Caritas”.


Se observă o îmbunătățire a situației la
învățătură a elevilor înscriși în Proiectul
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POCU, activitățile desfășurate aici fiind
benefice.
 Participarea a 3 cadre didactice la
mobilitatea din Belgia prin proiectul
ERASMUS+ –Readig is fun
 Participarea a 7 elevi la stagii de practică
în Germania prin proiectul JUNIOR
TALENTS
 Desfășurarea cu succes a proiectului
,,Tinerii voluntari de la ,,Leonida”, cu
drag și respect pentru ,, Bunicii Văii
Jiului”.
 Realizarea unei activități demonstrative la
nivelul comisiei metodice a disciplinelor
tehnice la nivel județean cu scopul
prezentării metodelor moderne de învățare
centrată pe elev și dezbateri în cadrul
catedrelor privind lucrul cu elevii în
general și al elevilor cu CES în special:
prof. Goncea Florin,
 Refacerea instalației electrice la cămin și
aeliere
-montarea unui sistem de intrare pe bază de cartelă
atât la cămin cât și la ateliere
-montarea unui sistem de alarmă la ateliere
-îmbunătățirea sistemului de supraveghere de la
Sc.Gimnazială nr.2 cu mai multe camera
-montarea mobilierului de gradină în curtea școlii
prin continuarea proiectului ,,Spații verzi”
-schimbarea distribuitorului de internet și
asigurarea internetului în spațiile școlare atât la
liceu cât și la Școala gimnazială nr 2
-Lucrări de igienizare, zugrăvirea a 4 săli în cămin
și a cabinetului de chimie , a sălii de sport ,a scării
profesorilor, de către muncitorii școlii
-Estetizarea curții de la Sc.Gimnazială nr2 și liceu
cu 30 cauciucuri vopsite de elevi
-Realizarea de lecții deschise-Sc.Gimnazială Nr.2
-Participarea la diverse concursuri și simpozioane
-Obținerea autorizațiilor de funcționare
toate spațiile de la liceu

pentru
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-montarea de dispensere pentru gel dezinfectant în
fiecare sală de clasă, la intrare în fiecare corp de
clădire și pe holuri
-achiziționarea a 2 termoscanere
-achiziționarea de material dezinfectante și măști
atât pentru personalul școlii cât și pentru elevii

O – OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- valorificarea parteneriatului cu comunitatea
locală (primărie, agenţi economici, părinţi)
pentru reabilitarea spaţiilor de instruire
- închirierea unor spaţii;
- atragerea de fonduri prin proiecte

T - AMENINŢĂRI
- administrarea necorespunzătoare a resurselor
materiale şi financiare existente conduce la
subfinanţarea unor domenii prioritare de activitate
- degradarea spaţiilor şcolare şi a dotărilor
- suspendarea autorizaţiilor de funcţionare (uzarea
morală a echipamentelor existente datorat ritmului
accelerat al progresului tehnologic

4. Dezvoltarea resurse comunitare
S - PUNCTE TARI
- Şcoala are un parteneriat solid cu organizaţii
şi instituţii din toate segmentele comunităţii
locale sau din ţară
- Partenerii comunitari participă la luarea unor
decizii privind politicile educaţionale ale şcolii
prin reprezentanţi desemnaţi în mod
democratic
- Colaborarea cu partenerii comunitari în
domeniul economic şi cel educaţional se
realizează în vază unor convenţii sau
protocoale care precizează în mod clar
domeniile de interes şi direcţiile de acţiune
- Scoala aplică şi implementează proiecte
Erasmus+ care contribuie la dezvoltarea
parteneriatelor
europene
,
facilitând
mobilitatea educaţională şi profesională

W - PUNCTE SLABE
- Parteneriatul cu părinţii are un grad ridicat de
formalism, în detrimentul eficienţei şi implicării
acestora în viaţa şcolii.
- Relaţiile cu organizaţii non-guvernamentale sunt
timide.
- Parteneriatul cu şcolile din învăţământul gimnazial
în domeniul orientării şcolare este slab dezvoltat.

- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile din
domeniul culturii în organizarea unor activităţi
extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu unităţi
şcolare din spaţiul European

O – OPORTUNITĂŢI
T - AMENINŢĂRI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor - organizarea defectuoasă a activităţilor de
instituţii de a veni în sprijinul şcolii
parteneriat conduce la diminuarea efectelor scontate
- instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere
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- valorificarea parteneriatelor cu agenţii
economici pentru inserţia profesională a
absolvenţilor
- valorificarea parteneriatelor cu şcolile din
ciclul gimnazial pentru culegerea informaţiilor
privind opţiunile elevilor şi eficientizarea
proceselor de ofertare a programelor şcolii
- valorificarea parteneriatelor cu instituţiile din
domeniul culturii în organizarea unor activităţi
extracurriculare
- valorificarea parteneriatelor cu centrele
culturale pentru stabilirea unor relaţii cu
unităţi şcolare din spaţiul european
- Acordarea premiilor “Margareta Dima ”
şefului de promoţie la liceu de către Asociația
Infomation&Quality Education din Petroșani
-acordarea unei mașini de cusut celei mai bune
eleve de la școala prfesională-Calificarea
confecționer produse textile din sponsorizări
-acordarea a unui uscător de păr celei mai bune
eleve de la scoala profesională –calificarea –
Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist din
sponsorizări

- nerezolvarea decătre primării a problemelor legate de
sprijinirea elevilor navetişti şi a celor care provin din
familii cu situaţie socio-profesională precară
unii parteneri pentru desfășurarea pregătirii practice a
elevilor nu înțeleg importanța acestei activități și nu
acordă sprijin școlii sau nu acceptă colaborarea efectivă
cu școala

IV. PRIORITĂŢI, ȚINTE ȘI OBIECTIVE ASUMATE DE LICEUL TEHNOLOGIC
"DIMITRIE LEONIDA", PETROȘANI PRIN PLANUL MANAGERIAL, ÎN ANUL
ŞCOLAR 2019-2020
PRIORITATEA 1 Crearea unui cadru adecvat pentru creşterea calităţii în educaţie
OBIECTIV 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate
TINTA :

Toții elevii sunt sprijiniţi să găsească informații conform nevoilor individuale

de învățare
Obiectiv 2.Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi
obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale
ȚINTA Creșterea cu 20 % a rezultatelor la examenele naționale până în 2020
Obiectiv 3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei
şi creşterea siguranţei elevilor
PRIORITATEA 2

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin dezvoltarea bazei

materiale şi gestionarea eficientă a resurselor financiare
OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
ȚINTA 1 95% din spaţiile de instruire să fie favorabile integral predării învăţării
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ȚINTA 2

Creşterea cu 30 % a resurselor de învățare și a facilităților logistice până în 2020

PRIORITATEA 3 Formarea resurselor umane ale şcolii
OBIECTIV 1 : Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru
evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională
ŢINTA: Minim 80 % din cadrele didactice participante la cursuri de formare continuă până în
2020
OBIECTIV 2 Asigurerea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi
aplicarea TIC în procesul de predare – învăţare
ŢINTA: 75% dintre profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe
aplicarea învăţării centrate pe elev, până la finele anului 2020
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor
precum şi a celor privind cariera
OBIECTIVE


Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;



Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;



Dezvoltarea personală a elevului;

Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu
nevoile pieţei din judeţul Hunedoara
ŢINTA:
1. Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere și orientare școlară și
profesională/elev, anual.
2. Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor
serviciilor de consiliere, adoptat şi implementat la până în 2020
3. Reducerea absenteismului cu 10 % până în 2020
4. Reducerea abandonului școlar cu 15% până în 2020
5. Cursuri de formare privind consilierea elevilor pentru toți diriginţii din şcoală, până în
2020
6. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 5%, până în 2020
Elaborarea la nivelul școlii, pe nivele de învățământ, de suporturi informaţionale necesare
diriginţilor în activitatea de consiliere şi orientare - până în 2020
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PRIORITATEA 5: Asigurerea accesului la îpt şi creşterea gradului de cuprindere în
educaţie
OBIECTIV 1 : : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT
ŢINTA:
1. Minim 75% dintre absolvenții de școală profesională își continuă studiile la liceu ,
învățământ de zi sau seral, până în 2020
2.Abandon şcolar maxim de 15 % până la sfârşitul anului 2020
PRIORITATEA 6 Corelerea ofertei educaţionale IPT cu nevoile de calificare din regiune
OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de
calificare identificate, pe domenii şi calificări
Ţinte:
1.Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în calificarea obţinută cu minim
20% în anul 2021.
2.Corelarea ofertei anuale a şcolii cu recomandările PLAI în proporţie de 100%
3. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu 10%.
OBIECTIV 2 Diversificarea serviciilor de formare profesională
ŢINTA: Acreditarea a 8 programe de formare profesională
PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate locală – agenţi
economici.- reţele de colaborare
OBIECTIVE :


Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu
comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional
TINTE :
1. Asigurerea efectuării stagiilor de instruire practica, pentru elevii de la școala
profesională, la agenţi economici în toate domeniile, de către toţi elevii
2. Stabilirea unei noi strategii a Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” privind
colaborarea cu partenerii;
3. Recunoaşterea Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” ca şi participant (partener)
important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniile :
mecanic, electric, textile, construcții, servicii;
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4. Creşterea prestigiului Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida” realizarea a cel puțin 10
parteneriate de colaborare pe plan naţional şi internaţional
5 parteneriate cu instituții abilitate în vederea informării corecte a elevilor despre anumite
pericole : consum de droguri, etnobotanice, trafic fiinţe umane
V. SITUAŢIA ŞCOLARĂ ÎN ANUL 2019-2020 -

STATISTICĂ

Evoluția numărului de elevi pe clase:

Prof
An

IX

X

XI

XII

sc

zi

zi

zi

zi

2012

23

23

14

13

-

9

2

8

6

73

69

12

11

4

4

IX

X

XI

XII

XIII

IX

X

XI

.

Anul I

sera

sera

sera

sera

sera

pro

pro

pro

Spe

maistr

l

l

l

l

l

f

f

f

c

i

70

58

61

66

39

77

79

86

51

55

72

73

54

58

45

67

26

Anul
II
maistr
i

Anul
Anul I

II

postlicea

post

l

licea
l

112

68

47

78

86

78

45

149

61

78

67

59

110

89

49

63

54

93

80

60

56

85

74

56

55

85

80

60

54

60

81

2013
2013
2014
2014
-

10
5

55

98

13
7

32

2015
11

2015
-

54

60

63

79

39

30

83

70

40

57

28

21

52

42

62

44

23

39

75

78

53

74

54

25

2016
22

2016
2017

36

2017
-

25

44

48

51

39

39

67

80

79

53

46

33

2018
45

2018
-

27

21

54

38

39

39

78

61

71

72

62

49

-

21

32

40

39

39

95

64

54

75

52

38

2019

2019
-

61

2020
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Număr elevi

250
200
150
95

100

64
50

21

32

40

39

39

81

75
54

52

61

60

54

60
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0

2012-2013 239

2013-2014 73

2014-2015 105

2015-2016 54

2017-2018 25

2018-2019 27

2018-2019 27

2019-2020 -

2016-2017 52

La nivelul LTDL scăderea numărului de elevi de la învăţământul de zi este vizibilă, cauzele
fiind variate, cea mai mare influență având-o scăderea populației școlare în Valea Jiului.
Se observă o scădere bruscă a promovabilității la examenul de Bacalaureat și Evaluare
națională după introducerea camerelor de supraveghere, în anul 2010 și apoi o creștere a
promovabilității ca urmare a conștientizării importanței acestor examene, cu fluctuații de la un an
la altul.

35

La Școala Gimnazială Nr.2

Rata de
NIVEL

CLASA

PRECOLAR

INSCRISI

RAMASI

PROMOV

REPETENTI

promovabilitate
100%

48

47

PREG

12

12

12

100%

I

21

16

16

100%

II

21

21

20

III

19

19

19

IV

16

17

15

2

88,23%

89

85

82

3

96,47%

V

23

22

21

1

95,23%

VI

22

22

19

3

86,36%

VII

23

21

19

2

90,47%

VIII

25

24

21

3

87,5%

93

89

80

9

89,88%

CLASA
PRIMAR

GIMNAZIU

1

95,23%
100%

ADS PRIMAR

I-IV

13

14

8

6

57,14%

ADS S.I.

IA+IB

29

29

22

7

75,86%

IIA+IB

37

37

35

2

94,59%

IIIA+IIIB

32

32

32

IVA+IV B

23

23

19

4

82,60%

121

121

108

13

89,25%

100%

Total 325 elevi promovați
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Situația absențelor La Școala Gimnazială Nr.2

NIVEL

CLASA

INSCR

RAMA

PROM

REPETE

TOTAL

NEMOTIV

Absențe/e

ISI

SI

OV

NTI

ABS

ATE

lev

PRECOLA
R

48

47
Absențe/e

CLASA
PRIMAR

lev

PREG

12

12

12

205

185

15.41

I

21

16

16

1341

465

22.14

II

21

21

20

1173

475

22.61

III

19

19

19

310

141

7.42

IV

16

17

15

2

1013

942

58.87

89

85

82

3

4042

2208

24.80

V

23

22

21

1

1552

358

15.56

VI

22

22

19

3

2861

1669

75.86

VII

23

21

19

2

3182

1530

66.52

VIII

25

24

21

3

3551

1921

76.84

93

89

80

9

11146

5478

58.90

1

GIMNAZI
U

ADS
PRIMAR

I-IV

13

14

8

6

193

193

14.84

ADS S.I.

IA+IB

29

29

22

7

1290

941

32.44

IIA+IB

37

37

35

2

1144

541

14.62

32

32

32

1041

525

16.40

23

23

19

4

737

567

24.65

121

121

108

13

4212

2574

21.27

IIIA+III
B
IVA+I
VB

Total absente Sc.Gimnazială nr 2-19593
Total absente nemotivate Sc.Gimnazială nr 2-10453
În medie 28,71 absente/elev
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70

ABSENȚE/ELEV - PRIMAR

60

58.875

50
40
30

15.41666667

20

22.14285714

22.61904762
7.421052632

10

0
PREG

I

II

III

IV

Absențe/elev - GIMANZIAL
90

76.84

75.86363636

80

66.52173913

70
60
50
40
30
20

15.56521739

10
0
V

VI

VII

VIII

Absențe/elev - A DOUA ȘANSĂ
32.44827586

35

30

24.65217391

25
20

15

14.84615385

14.62162162

16.40625

10
5

0
I-IV

IA+IB

IIA+IB

IIIA+IIIB

IVA+IV B
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proporția absențelor nemotivate pe forme de învățământ
A doua șansă,
21.27, 20%

Primar, 24.8,
24%

Gimnazial, 58.9,
56%

Primar

Gimnazial

A doua șansă
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LA LICEU
PLECA
TI ÎN
total

TIMPU

elevi

elevi

note

de

forma

incep

rama

abs

moti

abs

țe /

REPETEN

ANULU

EXMATRICUL

purtare

absolvi

inv

ut

si

total

v

nem

elev

ȚI

I

AȚI

<7

re

2978

1402

1576

6.20

1

20

5

0

90%

7664

5482

32.44

5

13

7

0

84%

postliceal

abs

Absen

Rata

L

254

228

169

142

303

266

8

9234

5274

17.41

5

7

25

0

88%

specială

53

51

399

250

149

2.81

0

2

0

0

96%

liceu zi

96

91

9204

7704

1500

15.63

0

4

1

0

95%

4150

2625

1398

875

778

4

4

1

15.98

11

46

38

0

89%

profesion
ala

1441

liceu
seral

5
1450

prof

Total

Nr total de elevi la inceputul anului școlar
liceu zi , 96
postliceal ,
254

prof specială,
53

liceu seral,
303

profesionala,
169
postliceal

profesionala

liceu seral

prof specială

liceu zi
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Rata de absolvire
96%

98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%

90%

95%

88%
84%

LICEU ZI

PLECATI
total

ÎN

forma

elevi

elevi

abs

abs

abs

clasa

inv

inceput

ramasi

total

motiv

nem

TIMPUL

XA

ZI

23

22

1991

1806

185

8.04

1

ZI

33

29

2728

2181

547

16.58

3

ZI

20

20

2646

2324

322

16.10

100%

ZI

20

20

1839

1393

446

22.30

100%

96

91

9204

7704

1500

Absențe/elev

REPETENȚI

ANULUI

EXMATRICULAȚI

note

rata

purtare<7

absolvire
96%

XI
A

1

88%

XII
A
XII
B

15,62

4

1

94,79%
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RATA DE ABSOLVIRE
102%

100%

100%

XII A

XII B

100%
98%

96%

96%

94%
92%
90%

88%

88%
86%
84%
82%
80%

XA

XI A

ABSENȚE/ELEV
25.00

22.30

20.00

16.58

16.10

XI A

XII A

15.00

10.00

8.04

5.00

0.00
XA

XII B
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VI. ANALIZA REALIZĂRII PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2020-2021
Plan de

Nr.
Crt.

Nivel de invatamant
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

scolarizare

Plan de

aprobat de

scolarizare

ISJ/MEC

realizat
1

20

1

20 (100%)

Clasa pregătitoare

1

25

1

18(72%)

ADS

1

15

0

0

Clasa a V-a

1

25

1

13 (52%)

Anul I ADS

1

15

2

25 (166%)

Clasa a IX-a curs de zi

1

28

1

18 (64,28%)

Clasa a IX-a curs seral

1

28

1

28 (100%)

Clasa a XI-a curs seral sem II

2

56

2

57 (101,78%)

Clasa a IX-a profesională

2

56

2

44 (78,57%)

Clasa a IX-a profesională DUAL

1

20

1

20(100%)

Clasa a IX-a profesională special

1

12

1

12 (100%)

Postliceal

4

112

4

116 (103,57%)

1 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR
2 INFERIOR/GIMNAZIU

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR
3 SECUNDAR/LICEU/filiera tehnlogic,

4 INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
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VII. RESURSE UMANE-PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI
NEDIDACTIC 2019-2020
 Total cadre didactice:78, 4 fiind necalificate

Fără definitivat, 3
Cu Definitivat,
15
Cu
Cu
Cu

Necalificati ,4

Cu doctorat, 3

Cu
Fără
Necalifi
Definitiv definitiv
cati
at
at
8
14
4
2

doctorat gradul I gradul II
3

49

Cu gradul I, 49
Cu gradul II,4

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu Definitivat

Fără definitivat

Necalificati

Posturi pe categorii de personal şi grupe de vârstă 2019-2020

TOTAL posturi 82,33
Distribuţia personalului didactic auxiliar :
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Funcţia

Număr posturi

Număr persoane

Calificare (DA sau
NU)

Secretar sef

1

1

Da

Secretar

2

2

Da

Laborant

1

1

Da

Inginer de
sistem

1

1

Da

Bibliotecar

1

1

Da

Administrator
financiar

1,5

2

Da

Administrator
de patrimoniu

1

1

Da

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
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VIII. PROMOVABILITATEA LA EXAMENE
EVALUARE NAȚIONALĂ
Situaţia cendidaţilor după susţinerea probelor de concurs este redată în tabelul următor:

PROBA
Limba şi
literatura
română
Matematica

ÎNSCRIŞI
21

ELIMINAŢI
0

PREZENŢI
16

ABSENŢI
5

21

0

12

9

Situaţia statistică , înainte și după contestaţii:

Unitatea de
învăţământ

Disciplina

Nota/
media
sub
4,00

Nota/
Media
4-4,99

Nota/
media
5-5,99

Nota/
media
6-6,99

Nota/
media
7-7,99

Nota/
media
8-8,99

Nota/
media
9-9,99

Nota/
media
10

Promovabilitate

Şc.Gimnazială
Nr.2 Petroșani
21 elevi
9 abs.

Lb.
Română
Matematică
Medie
examen

8

4

2

1

1

-

-

-

25%

9
7

1
2

2
1

2

-

-

-

-

16,66%
25%

Disciplina

clasa

Cadru didactic

unitatea

Medii peste 5

Limba şi
literatura
română
Matematica

VIII

Radu Adriana

LTDLP

25%

-Sc 2 Petrosani
VIII

Marioane Cristiana

LTDLP

16,66%

-Sc 2 Petrosani
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BACALAUREAT 2020 –iunie-iulie (serie curenta)

Elevi

Înscriși

Prezenți

Promovați

Respinși

Procent de promovabilitate

38

27

6

20

22,2%

Disciplina/medii <5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Limba română

5

14

8

1

3

1

Matematică

15

4

1

10

2

-

Biologie

16

5

1

2

-

1

Fizică

1

BACALAUREAT 2020 –august-septembrie ( serie curenta)

Elevi

Înscriși

Prezenți

Promovați

Respinși

Procent de promovabilitate

10

5

1

4

20%

Disciplina/medii <5

5-6

6-7

Limba română

3

7

Matematică

3

1

1

Biologie

3

2

1

7-8

8-9

9-10

Fizică
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BACALAUREAT-SERIE CURENTĂ-medii peste 5

Rezultate la examene (promovaţi)
An
şcolar
2009
2010
20102011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
20142015
20152016
20162017
20172018

–

–
–
–

de certificare a Evaluare
competenţelor națională
profesionale
100%
45%

Promovabilitate
BAC iunie-iulie

Promovabilitate
BAC-august

95,02%

32,77%

5,73%

16,06%

100%

5,98%

8,94%

100%

9.48%

13,74%

100%

8,45%

12,31%

100%

23,61%

8,00 %

100%

18.86%

21.42%

100%

18,75%

25%

100%

8%

30%

100%

17%
8%
8%
7%
15,36%
40%
16,67%
50,03%
48

20182019
20192020

5,88%

20%

100%

22,2%

26%

100%

6,25%
25%

promovabilitate examene
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Promovabilitate BAC iunieiulie

Promovabilitate BACaugust

de certificare a
competenţelor
profesionale

2010-2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Evaluare națională

2014-2015

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3
anul şcolar: 2019-2020, sesiunea: iunie-iulie
 Zugrav, vopsitor, ipsosar, tapetar- 5 elevi certificați
 Confecționer produse textile-8 elevi certificați
 Mecanic auto-20 elevi certificați
 Total 33 elevi înscriși, prezenți , certificați
 Promovabilitate 100%
 14 elevi calificativ –EXCELENT
 13 elevi calificativ –F. BINE
 6 elevi calificativ –BINE
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Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului liceal, nivel 4 de calificare
Sesiunea : iunie 2020
În această sesiune au fost înscriși un număr 108 elevi care s-au prezentat la examen și au
fost certificați
108 elevi admiși
Calificative obținute:


Excelent -35 elevi



F.Bine- 68 elevi



Bine- 5 elevi

Elevi certificati Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida”


Tehnician proiectant CAD- 25 elevi



Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii-26 elevi



Tehnician operator tehnică de calcul -20 elevi



Tehnician transporturi -20 elevi

LiceulTehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzesc" Deva


Coafor stilist -17 elevi

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului postliceal, nivel 5 de calificare
Sesiunea: Iunie-iulie 2020
Pentru examenul de certificare s-au înscris 44 de candidați, din care s-au prezentat 44,
candidații prezenți fiind declaraţi ADMIŞI.
 Promovabilitate 100%
 Tehnician laborant pentru protecția calității mediului-25 elevi certificați
 Maistru construcții civile, industriale și agricole 19 elev certificat
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IX. Lista proiectelor de CDS / CDL avizate cu aplicabiltate din anul şcolar 2019/2020
CDȘ-urile și CDL-urile aplicabile în anul școlar 2019-2020 țin cont de opțiunile elevilor și
necesitățile de realizare a normelor didactice. Ele se regăsesc în tabelele următoare:
Tabel centralizator cu situaţia disciplinelor opţionale:

Nr. crt.

1

Nivelul de

Denumirea

Cadrul didactic

studiu

opţionalului

propunător

Gimnazial

Realizarea

Programă
avizată

Clasa

MEN/ISJ

Manolea

a VII-

paginilor WEB - Mihaela

a si a

HTML

VIII-a

Obogeanu

Planificare avizată şef
catedră/director

DA

DA

Gheorghita
Cercel
Ana Maria
Paraschiv
Camelia

Tipuri de CDŞ din unitatea de învăţământ
Cadrul didactic
Nr.
crt.

1

1

Clasa

V-

Tipul de CDS /

Nr. de ore în

Disciplina/Numele

trunchiul

complet al opţionalului

Aprofundare

Matematică

Nume prenume

Marioane

VIII

Specialitate

Matematică

comun

1

Nr.
total
de
ore

5

Cristiana
Szep Gyuszi

LISTA CURSURILOR OPŢIONALE de tip C.D.L./C.D.Ș. - aria curriculară
„TEHNOLOGII” ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC

- LICEU - Anul şcolar

2019-2020
Denumirea
calificării/

1

Clasa/Anul

Forma de

Perioad

AVIZ

Aviz

Cadru

învățământ

a de

AGENT

ISJ

didactic

Extindere/aprofundare/opţional ca disciplină nouă
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Domeniul

specializări

Denumirea

( Liceu

avizare

ECONOMI

DA/N

responsab

Agentul

de

i

opţionalul

/Invățămân

(1-2

C

U

il

economi

ui

t

ani)

pregătire

c

profesional
)
Liceul
Tehnologi
c

Electronică

Tehnician

Circuite

a X-a

automatiză

operator

electronice în

ri

tehnică de

tehnica de

calcul

calcul

Tehnician

Executarea

proiectant

schiței în

1 an

DA

DA

Buzgar

SC

Liliana

Centrul
de calcul
INFO 98

„Dimitrie

SA

Leonida"
Petroșani
Liceul

Mecanică

Tehnologi
c

CAD

a XI-a

1an

DA

DA

Boboc
Mariana

SC
Centrul
de calcul

AUTOCAD

INFO 98

„Dimitrie

SA

Leonida"
Petroșani
Liceul

Mecanică

Tehnologi
c

Tehnician

Întocmirea

a XII-a

transportur

documentației

i

de transport

1 an

DA

DA

Ninu

SC

Dragoș

Socom
unirea
Unitate

„Dimitrie

65

Leonida"
Petroșani
Liceul
Tehnologi
c

Electronică

Tehnician

Instalarea unui

a XII-a

1 an

DA

DA

Cercel

SC
Centrul

automatiză

operator

sistem de

Ana

ri

tehnică de

operare în

Maria

calcul

rețea

Tehnician

Executarea

a XII-a

proiectant

schiței în

seral

„Dimitrie

de calcul
INFO 98
SA

Leonida"
Petroșani
Liceul

Mecanică

Tehnologi
c

CAD

1an

DA

DA

Goia
Lidia

SC
Centrul
de calcul

AUTOCAD

INFO 98

„Dimitrie

SA

Leonida"
Petroșani
Liceul
Tehnologi
c
„Dimitrie

Mecanică

Tehnician

Tehnologii

a XII-a

mecanic

moderne

de

pentru

prelucrare

a

întreținere

semifabricatel

și reparații

or

seral

1an

DA

DA

Benea

S.C.Visa

Tiberiu

SA
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Leonida"
Petroșani

X .REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 2019- 2020
REZULTATE OBTINUTE LA SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE-DEVA
2020
Nr crt Nume si prenume elev Clasa
Premiul
Profesor coordonator
1
DINCA DENISA
a XI - a C MENTIUNE POPA MIRELA
ROBU GABRIELA
2
POPA FLORENTINA a XI - a C MENTIUNE POPA MIRELA
ROBU GABRIELA
3
IACOB MADALINA a XI - a C MENTIUNE POPA MIRELA
ROBU GABRIELA
PREMIUL II- CĂRNEALĂ EDMOND-CIPRIAN-clasa a a X-a B-coord. COMAN
RUXANDRA-Concurs national ,, Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural
românesc”din cadrul proiectului File de tradiție multiculturală în spațiul românesc ediția a VII
a Iași, CAEJ 11279 poz45, pag 5 din 20.12.2019
MENȚIUNE - KOCSIS RAMONA clasa a XI-a D- coord. COMAN RUXANDRA Concurs national ,, Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc”din cadrul
proiectului File de tradiție multiculturală în spațiul românesc ediția a VII a Iași, CAEJ 11279
poz45, pag 5 din 20.12.2019
PREMIUL III- CĂRNEALĂ EDMOND-CIPRIAN-clasa a a X-a B-coord. COMAN
RUXANDRA-Concurs județean de creație Cititul dăunează grav inculturii, secțiunea
dramaturgie , CAERI 857/2019-2020, ISJ Gorj
MENTIUNE POPA FLORENTINA clasa a XI - a C - coord. COMAN RUXANDRAConcurs interjudețean Momentele istorice-mărturii ale trecutului locațității melee ed. a X a,
oct 2019, CAERI 2019, poz 17, Alba Iulia
PREMIUL I - Ștefu Ana Maria-clasa a XI-a A- coord Vanko Jana- Concurs national ,,
Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc”din cadrul proiectului File de
tradiție multiculturală în spațiul românesc ediția a VII a Iași, CAEJ 11279 poz45, pag 5 din
20.12.2019
PREMIUL I -Epure Ioana Mirabela -clasa a XI-a A- coord Vanko Jana- Concurs national ,,
Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul multicultural românesc”din cadrul proiectului File de
tradiție multiculturală în spațiul românesc ediția a VII a Iași, CAEJ 11279 poz45, pag 5 din
20.12.2019
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XI .Lista agenţilor economici cu care şcoala are încheiate protocoale de
colaborare pentru practică 2019-2020

Persoana de contact
Nr.

Denumirea

din partea

crt.

operatorului economic

operatorului

Adresa

economic
STR. INDEPENDENTEI 5 C,
1 S.C. VISA S.A

Apostu Sorin

Socom Unirea Unitatea
2 65

STR.LIVEZENI, NR. 11
Lovas Ioan

Sc Elegance&Confort
3

Nicola Aurelian

SC Jiul Comaliment
5 SRL

Naste Lucian

Conca Marius

NUMARUL 12, PETROȘANI
PETROȘANI
PETROȘANI
STR. UNIRII, BL.1, SC.2, AP.1

Oltan Irina

Întreprindere
Individuală Bâtcău

STRADA LIVEZENI

STR. 22 DECEMBRIE, NR.6 ,

SC Nina Prest Com
7 Impex SRL

PETROȘANI

STR. LUNCA, NR. 88,

SC DACRIMAR
6 TINATEX SRL

PETROȘANI
STR. ARADULUI NR. 32 ,

Giura Florin

4 SC General Trans SA

PETROȘANI

PETROȘANI
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR

Bâtcău Elisabeta

.92

8 Elisabeta
SC PREGOTERM SA
9 Vulcan

STR. ALEEA
Danci Marius

SC INSTAL ALEX
10 SRL Pui

STR. REPULICII, NR. 31,
Băltărețu Mihai

SC G&M DENI SRL
11 Petroșani

TRANDAFIRILOR, VULCAN

COM. PUI
STR. LIVEZENI, NR. 30

Clapon Gigi
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SC AUTOSERVICE
12 DN 66 SRL Petroșani

STR. 1 MAI, NR. 24A,
Giura Liviu

PETROȘANI

Socom Unirea Unitatea

STR. LIVEZENI, NR. 6,

S.C. 44 AUTO-MOTO

PETROȘANI

13 Petroșani

Munteanu Nicu

TOACA STEFAN SI

STR. LUCIAN BLAGA, NR.11,

MIHAI

AP.2 PETRILA

ÎNTREPRINDERE
14 FAMILIARA Petrila

Toacă Ștefan

SC
15

STR. ANGHEL SALIGNY, NR.

BKDELECTRONIC SA

Benea Daniel

SC ELECTROMAX
SRL PETROȘANI

16

3 PETROȘANI
STR. LUNCA, NR. 36,

Apostu Adrian

PETROȘANI

XII: PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE
 „Hai la școală! O șansă pentru viitor ”
Contract de finanțare nr.: POCU/74/6/18/106735
Cod SMIS 2014+: 106735- Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara


„ȘANSA - Școală activă pentru noi, succes pentru angajatori”

Cod SMIS: POCU/90/6.13/6.14/ 107621 Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
 Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi : SGL
Beneficiar: Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani
Titlul subproiectului: ”V.R.E.A.U.”
Acord de grant nr. SGL/R I/154

XIII. PROIECTE EDUCATIVE

 Kids in Tech . Elevii liceului nostru sunt, al treilea an consecutiv, membri ai clubului Kids in
Tech, responsabil prof. Cercel Ana Maria
 Desfășurarea proiectului ROSE, anul III, finanțat de Banca Mondială, responsabil Director
prof. Paraschiv Camelia și echipa de implementare
 Vizită de lucru a unei echipe franceze în vederea aplicării pentru fonduri europene prin care
elevii liceelor tehnologice pot beneficia de burse pentru practica profesională
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 Participarea la acțiunea de ecologizare la nivel național, Let`s Do It!
 Lansarea proiectului european Erasmus + ”Reading is Fun”
 Participarea elevilor noștri la stagiul de practică în Wuppertal, Germania
 Desfășurarea unor activități sportive, sub egida ROSE, cu ocazia sărbătoririi Zilei
internaționale a sportului școlar.coord. prof. Durbaca Loredana și prof. Voicu Andreea
 Celebrarea Zilei internaționale a personelor vârstnice prin vizitarea sărbătoriților de la
Asociația ”Bunicii Văii Jiului” cu dulciuri și felicitări. Coord. Prof. Cercel Ana Maria,
conducerea școlii și d-nele prof. Avram Gabriela, Popa Mirela și Coman Ruxandra
 Sărbătorirea zilei Erasmus, prin desfășurarea unei acțiuni Erasmus4All, coord. Prof. Marita
Mihaela, prof. Cercel Ana Maria, d-nele învățătoare
 Comemorarea victimelor holocaustului, coord. Prof. Stoica Valentin
 Sărbătorirea Săptămânii mondiale a spațiului cosmic, ce a a vut anul acesta ca temă ”Luna:
poarta către stele”. Organizatori: Catedra de fizică, istorie, geografie
 Desfășurarea Săptămânii europene de programare, coord. Prof. Cercel Ana Maria
 Obținerea Quality Label pentru proiectul ”Learning Beyond The Classroom Walls”, deponent,
prof. Cercel Ana Maria
 Dotarea unei clase de grădiniță cu mobilier nou, în cadrul proiectului ”Hai la școală! O șansă
pentru viitor!”
 Lansarea proiectului ”Tinerii voluntari de la Leonida, cu drag și respect pentru Bunicii Văii
Jiului”, proiect desfășurat în parteneriat cu asociația școlii Edu4All. Coord. Prof. Marița
Mihaela
 Participarea elevilor la seminarul ”Abandonul școlar între îgnorare și îngrijorare” organizat în
cadrul proiectului POCU ”Hai la școală!O șansă pentru viitor!”
 Participarea elevilor de la învățământul special la concursul Special Olympics Doen Retezat
2019, organizat la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche. Coord. Prof. Kutași
Veronica, Durbaca Loredana și Muntean Florin
 Organizarea primei excursii de studiu la Universitatea Tehnică din Cluj, în cadrul proiectului
ROSE. Coord. Prof. Damian Carmen
 ”Ziua porților deschise” la Leonida.
 Pariciparea la o vizionare a filului ”Maria, Regina României”, acțiune în cadrul proiectului
ROSE. Prof. coord. Șarpe Alina, Stoica Valentin, Pintea Cristian, Cercel Ana Maria și
Director prof. Paraschiv Camelia
 Dotarea unei clase de grădiniță cu o GrădiBibliotecă, în cadrul proiectului Edu
Networks*_cluster HD_ Valea Jiului. Coord. Director prof. Paraschiv Camelia
 Participarea și calificarea la faza județeană a campionatului de fotbal între licee. Coord. Prof.
Durbaca Loredana
 ”Măsuri de prim-ajutor în diverse situații”, activitate desfășurată în colaborare cu Școala
Sanitară Postliceală ”Carol Davila” Petroșani, Noiembrie 2017, responsabil dir. adj. prof.
Marița Mihaela
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 ”E ușor să faci bine. Nu arunca, donează!”, noiembrie 2019, responsabili prof. Coman
Ruxandra si prof. Cercel Ana Maria
 World Largest Lesson la Leonida. Coord. Prof. Vintan Andronacle Luminita, Bucși Velescu
Dorina, Kutași Veronica,Cercel Ana Maria și d-na bibliotecar Crețu Alina
 Giving Tueday sau Pone Inimă la Leonida. Coord. Prof. Cercel Ana Maria
 1 Decembrie la Leonida. Coord. Prof. Cercel Ana Maria și dir. Adj. Marița Mihaela
 A două vizită de studiu , de data aceasta la Timișoara, sub egida ROSE. Cood. Prof. Damian
Carmen
 Noș Nicolae la Bunicii Văii Jiului. Coord. Prof. Marița Mihaela
 Lecție de viață din partea fostului nostru elev Nan Ionuț, actualmente student la teologie, ce a
venit să le spună elevilor noștri că se poate. Coord. Prof. Damian Carmen
 Săptămâna fructelor și legumelor donate, noiembrie 2019, responsabil prof. Cercel Ana
Maria, coordonator SNAC

Proiecte internaționale
 Proiecte eTwinning:
 READING IS FUN – Living Our Values Everyday, responsabil prof. Cercel Ana
Maria
 DISCOVER MY CHILD WITH MONTESSORI
 Proiecte Erasmus +:


Primul an de desfășurare al proiectului ERASMUS + KA2: ”Reading is Fun”,
responsabil dir. Adj. Prof. Marița Mihaela

 Proiectul internațional ECO SCHOOLS, responsabil prof. Cercel Ana Maria și dir. Adj. Prof.
Marița Mihaela

XIV RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
a. Cheltuieli materiale buget local= 936.155 lei
b. Cuantumul sumelor alocate de la buget de stat = 7.583.975 lei
c. Cuantumul veniturilor proprii =21.569 lei
Cheltuieli materiale
Reparaţii curente efectuate în perioada 01. 09. 2019 –31. 08. 2020 = 32.293 lei
-lucrări pentru deratizarea spaţiilor şcolare în valoare de 7.072 lei
•lucrări de reparaţii şi igienizare a grupurilor sanitare şi sălilor de clasă în valoare de 18.604
lei;
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•achiziţionarea de materiale consumabile în valoare de 39.616 lei;
•achiziţionarea de materiale pentru întreţinere şi reparaţii în valoare de 108.000 lei
Obiecte de inventar: 9.600 lei
-achiziţionare de mobilier ;9.600 lei
-achiziționarea de imprimante, calculatoare si laptopuri în valoare de lei ;8.520 lei
-achiziționarea de camere video de supraveghere , în valoare de 5080 lei;
-achiziționarea de dispensere,termometre digitale șidozatoare pentru dezinfectanți , în valoare
de 16.596 lei;
Investitii realizate in perioada 01.09.2019 –31.08.2020:
-reparatii pardoseala sala 3 si 4 = 28.843 lei ;
Cuantumul sumelor alocate de la buget În perioada 01.09.2019 -31.08.2020, liceul nostru a
primit alocaţii bugetare în sumă de 8.520.130 lei. Sumele alocate s-au distribuit pe tipuri de
cheltuieli, după cum urmează:
Indicatori

Credite aprobate

Sume utilizate

Cheltuieli de personal

7.239.575

7.239.575

Plata examenelor de la bugetul de stat

29.459

29.459

Cheltuieli pentru materiale şi servicii

873.133

607.198

Cheltuieli pentru transferuri burse sociale si

63.022

55.928

312.771

312.771

2.170

2.170

0

0

burse elevi CES
Transferuri (Bani de liceu, bursă
profesională, Euro 200
Cheltuieli pentru asistenţă socială (transport
elevi)

Cheltuielide capital

58

Cuantumul veniturilor proprii
La nivelul liceului s-au realizat în această perioadă venituri proprii în sumă de 21.569 lei .
Facilităţi acordate elevilor
În anul școlar 2019-2020 au fost atribuite 315 de burse,
de tipul:
➢48 burse sociale (în cuantum de 50 lei/ lună);
➢1 burse de studiu ( in cuantum de 60 /lei);
➢51 burse elevi CES (în cuantum de 16,6 lei/zi);
➢7 elevi au beneficiat de ”Bani de liceu” (în cuantum de 250 lei/ lună),
➢208 de elevi au beneficiat de ”Bursă profesională” (în cuantum de 200 lei/ lună);
Alte facilităţi acordate elevilor, prin proiecte guvernamentale de sprijin financiar, au fost:
-alocaţiile de stat; acordarea de pachete cu rechizite şcolare pentru 37 elevi, din care 22 elevi
de la învăţământul primar şi 15 elev de la învăţământul gimnazial;
suplimente de hrană asigurate de Guvernul României prin Programul de distribuire a laptelui,
cornului şi fructelor precum şi altor produse de panificaţie derivate“Laptele şi cornul”,
Programul “Fructele în şcoli”-de care au beneficiat 230 de elevi din învăţământul primar şi
gimnazial din clasele pregătitoare / I-VIII
dupa cum urmeza:
-lapte : 68 zile învățământ primar si 71 zile învățământ gimnazial ;
-corn si covrig : 111 zile învățământ primar si 115 zile învățământ gimnazial ;
-fructe : 43 zile învățământ primar si 44 zile învățământ gimnazial
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XV. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ. PROGRAME
DE FORMARE CONTINUĂ
În anul şcolar 2019-2020 s-a participat la următoarele cursuri de formare :
 CURS- Managementul clasei de elevi -7 cadre didactice;

 Un număr de 7 cadre didactice au participat la cursul „Abordarea jocurilor logice și
a elementelor de programare pentru școlari” – UPIR în colaborare cu MEC
 Participare la curs de formare SEND – la Lic. Tehn. „D Hurmuzescu” Deva, în perioada 2-6
septembrie 2019
 Programul CRED -4 cadre didactice
 Cursuri de perfecționare prin proietul „Edu Networks” (Dan Cristina, Armeanu Mihaela și
Rujoi Ana, Paraschiv Camelia);


Participarea la Programul de studii doctorale – Universitatea ,,Aurel-Vlaicu”, Arad: Andraș
E.;

 Participarea la Programul de master - Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia: Câmpean
G.;
 Cursuri de formare în cadrul proiectului ROSE : Învățare participativă- Metode active de
învățare și Școala prietenoasă (educație incluzivă, prevenire bullyng și violență):

 Un număr de 60 cadre didactice din unitatea noastră au participat la cursul de formare
organizat de CCD Hunedoara ”Dezvoltarea competențelor pentru programul „A
doua șansă” – prin proiectul „Hai la școală! O șansă pentru viitor”

În vederea asigurării calităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare şi monitorizarea
impactului programelor de formare, la care au participat cadrele didactice din unitatea noastră,
Comisia de Evaluare şi Asigurarea calităţii a efectuat inspecţii la clasă până la data de 12 martie
Conform convenţiei de colaborare cu Universitatea din Petroşani, în vederea asigurării
desfăşurării activităţilor de practică pedagogică, pentru studenţi, în anul şcolar 2019-2020, în
baza contractelor de voluntariat, au avut calitatea de mentori următorii profesori:


Prof. Galeș Zina – discipline tehnice



Prof. Paraschiv Camelia – discipline tehnice



Prof. Boboc Mariana – discipline tehnice



Prof. Niculescu Oana- discipline tehnice



Prof. Vlăduceanu Atena –discipline tehnice
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Prof. Cercel Ana Maria- informatică



Prof. Obogeanu Gheorghița- informatică

În anul şcolar 2019-2020 au susținut și au prmovat examene pentru obținerea gradelor
didactice următoarele cadre didactice:
Definitivat:
Oltan Irina
Gradul II
Kutași Veronika
Rujoi Ana
Pîntea Cristian Andrei
Durbaca Loredana
Radu Adriana


Realizarea de activități demonstrative la nivelul comisiilor metodice cu scopul
prezentării metodelor moderne de învățare centrată pe elev și dezbateri în cadrul
catedrelor privind lucrul cu elevii în general și al elevilor cu CES în special:
prof. Goncea Florin



S-au realizat prin proiectul ROSE 2 lecții deschise on-line, prof. Damian Carmen
și prof. Liseanu Lucian, monitorizate de mentorul prof. Lelia Stângă din partea
MEN.
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE

PUNCTE TARI
- interesul cadrelor didactice față de obligativitatea acumulării unui număr de 90 credite în
decursul a 5 ani școlari
- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare/perfecționare
PUNCTE SLABE
-

Dezinteresul personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru oferta de cursuri destinată
acestor categorii

OPORTUNITĂȚI
- oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare
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- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc
AMENINȚĂRI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare comparativ cu anii anteriori
Concluzionând, în primul semestru al anului școlar 2019-2020 formarea și perfecţionarea
continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:


prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;



prin activităţile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau
a consfătuirilor cadrelor didactice;



prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori,
coautori sau colaboratori;



prin cursuri postuniversitare;



prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/
avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ,
MENCS).

XVI. RELAŢIA LICEULUI TEHNOLOGIC„DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI
CU MASS-MEDIA
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani este perceput ca o instituţie deschisă
dialogului, cu echipă managerială care urmăreşte realizarea obiectivelor propuse,
transparenţa programelor şi a proiectelor, receptivitatea la solicitările şi sugestiile
comunităţii. Permanent se are în vedere obiectivitatea cu care este prezentată activitatea
şcolară desfăşurată la nivelul liceului în mass-media şi în opinia publică. Liceul a asigurat,
în spiritul transparenței şi al liberului acces la informațiile de interes public, o relație corectă
cu mass-media locală și națională. Mediatizarea activității în comunitatea locală s-a realizat
prin redactarea și transmitereade comunicate de presă, către mass-media. În același sens,
preocupați de consolidarea încrederii în competența și profesionalismul echipei
manageriale, directorii liceului au susţinut interviuri la emisiunile posturilor locale de
televiziune. În vederea informării corecte și prompte cu privire la activitatea educaţională,
s-a răspuns permanent solicitărilor venite din partea presei. În scopul mediatizării politicii
educaționale şi a legislației în domeniu, trebuie remarcate eforturile constante de
eficientizare a comunicării echipei manageriale cu publicul ţintă, prin intermediul site-ului
liceului

www.leonida-petrosani.ro

și

a

paginii

de

facebook

a

școlii

https://www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-Dimitrie-Leonida-Petrosani-604034966338150 .
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S-a respectat programul de audiențe cu publicul de la nivelul instituției şi s-a răspuns cu
celeritate tuturor petițiilor în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
XVII. CONCLUZII
Participarea şi accesul la sistemul de educaţie şi formare sunt determinate de o serie de
factori de natură individuală, socio‐economică şi şcolară. Aceiaşi factori care pot genera
situarea în afaras istemului educaţional ca urmare a neşcolarizării sau abandonului şcolar sunt
în măsură să influenţeze şi accesul şi participarea la educaţie. Accentul pus pe acordarea unor
stimulentede natură financiară care să limiteze impactul situaţiei financiare dificile neînsoţit de
măsurilenecesare pentru creşterea atractivităţii şcolii poate conduce la rezultate pe termen
scurt,dar impactul se pierde odată cu sistarea acestora.În scopul sporirii eficienţei măsurilor de
sprijin este necesară abordarea complementară adiferitelor probleme cu care se confruntă
participanţii la sistemul de educaţie şi formare profesională şi creşterea atractivităţii sistemului
de educaţie. Aceste măsuri ar trebui însoţite demăsuri de dezvoltare economică care să asigure
oportunităţi de angajare la nivel local sau regional care să permită un nivel decent de viaţă.
La nivelul Liceului Tehnologic” Dimitrie Leonida” Petroșani, curriculumul pe care se
structurează procesul instrucţional este în acord cu cel naţional, asigurând, în acelaşi timp, o
adecvare la specificul cultural şi socioeconomic al judeţului prin curricula locală (curriculumul
la decizia şcolii şi curriculum de dezvoltare locală). Considerăm că, printr-un management
alcalităţii şi prin programe educaţionale complexe, cu ţintăspre creşterea ratei de progres şcolar,
în unitatea noastră de învățământ există premisele şi resursele pentru ameliorarea indicatorilor
neperformanţi, până la sfârșitul anului şcolar 2019-2020. În urma analizei diagnostice, se poate
aprecia că, în anul şcolar 2019-2020, la nivelul liceului s-au utilizat eficient resursele umane şi
materiale, şi, printr-un management modern, s-a reuşit să furnizăm o educaţie de calitate.
Pentru optimizarea activităţii școlare, echipa managerială îşi propune următoarele:
Respectarea legislaţiei şcolare;
Asigurarea unui climat de confort intelectual și de siguranță în școală;
Implicarea cadrelor didactice/ elevilor/ părinților în atragerea de fonduri prin participarea la
proiecte cu finanțare europeană;
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Reevaluarea întregii activităţi în vederea creșterii imaginii liceului printr-o activitate didactică
de calitate printr-o mai mare implicare a cadrelor didactice în activitățile școlare și
extracurriculare, care să ducă la obținerea de performanțe școlare
Creşterea competenţelor profesionale ale profesorilor prin participarea la activităţi de formare
continuă și perfecţionare științifică (grade didactice, doctorat/ masterat, participarea activă a
cadrelor didactice la cursuri de formare etc.);
Monitorizarea permanentă a activităţii şcolare şi a frecvenţei elevilor;
Intensificarea pregătirii în vederea susţinerii examenelor naţionale în anul şcolar 2019-2020,
Susţinerea şi încurajarea elevilor cu performanţe şcolare mai scăzute, realizarea
unorprograme alternative de remediere/ recuperare şi îmbunătăţire a situaţiilor şcolare;
Implicarea elevilor liceului în activităţile proiectelor POSDRU/POCUcare pot contribui la
îmbunăţăţirea rezultatelor şcolare,
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