
COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12
Telefon/ Fax: 021-340.26.54

E-mail: anghel_saligny@yahoo.com
Adresa site: www.anghel-saligny.info.ro

Anul înfiinţării:1966
Forma de învăţământ: liceal zi şi seral, profesional, posticeal

1. NIVELURI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. Filieră, Profiluri, Specializări/Calificări

LICEU  ZI   

Filiera: Tehnologică
Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Domeniul de pregătire de bază: Protecţia mediului
Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregatire de bază: Mecanică
Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparaţii
                                        Tehnician mecatronist

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul depregătire de bază: Electric 

mailto:anghel_saligny@yahoo.com


Calificarea profesională: Tehnician electrotehnist

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Calificarea profesională: Tehnician instalator pentru construcţii
                                       Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
                                       Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Filiera: Vocaţională
Profil: Sportiv
Calificarea profesională: Instructor  sportiv

LICEU   SERAL

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire  de bază: Mecanică
Calificarea profesională: Tehnician mecatronist

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire de bază: Electric 
Calificarea profesională: Tehnician electrotehnist

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire de bază: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Calificarea profesională: Tehnician instalator pentru construcţii
                                       Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
                                       Tehnician în construcţii şi lucrări publice

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică
Calificarea profesională: Sudor

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Calificarea profesională: Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
                                        Tehnician devize şi măsurători în construcţii

ŞCOALA  DE MAIŞTRI

Domeniul: Electric
Calificarea profesională: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

II. Resurse umane

Elevi



În anul şcolar 2015-2016 la Colegiul Tehnic Anghel Saligny studiază 1049 de elevi, dintre care 646 la liceu curs
zi,  189 la liceu seral, 48 elevi la şcoala profesională,  108 elevi în învăţământ postliceal şi  58 elevi la şcoala de
maiştri. 
Situaţia claselor şi a efectivelor de elevi în anul şcolar 2015-2016 este următoarea:

LICEU ZI – Filiera tehnologică, ruta  directă 

5 clase a IX-a   161 elevi
5 clase a X-a   113 elevi
4 clase a XI-a    81 elevi
4 clase a XII-a   72 elevi

TOTAL CLASE LICEU ZI – Filiera tehnologică -18 clase  427 elevi

LICEU ZI – Filiera vocaţională
2 clase a IX-a  50 elevi
2 clase a X-a  57 elevi
2 clase a XI-a  56 elevi
2 clase a XII-a  56 elevi

TOTAL CLASE LICEU ZI – Filiera vocaţională - 8 clase   219 elevi

ŞCOALA PROFESIONALĂ – Filiera tehnologică
1 clasa a IX-a  28  elevi
1 clasa a XI-a  20  elevi

TOTAL ŞCOALA PROFESIONALĂ – Filiera tehnologică - 2 clase  48 elevi

LICEU SERAL  – Filiera tehnologică, ruta  directă     
1 clasa a X-a  31 elevi
3 clase a XI-a  68 elevi
2  clase a XII-a  52 elevi
2 clase a XIII-a  38 elevi

TOTAL CLASE LICEU SERAL – Filiera tehnologică - 8 clase  189 elevi
    

ŞCOALA POSTLICEALĂ    
2 clase an I   56 elevi
2 clase an II    52 elevi

TOTAL ŞCOALA POSTLICEALĂ - 4 clase  108 elevi

ŞCOALA DE MAIŞTRI
1 clasa an I   28 elevi
1 clasa an II  30 elevi

TOTAL ŞCOALA DE MAIŞTRI - 2 clase  58 elevi

Personal didactic

Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curriculare (limbă şi comunicare; matematică şi ştiinţe; om şi
societate; arte, educaţie fizică şi sport; tehnologii) şi comisii metodice, la nivelul cărora se desfăşoară activităţi cu
un bogat conţinut metodico-ştiinţific.

Aria curriculară limbă şi comunicare

Limba romana 5 cadre didactice titulari, dintre care:



Grad didactic I: 2 cadre didactice
Grad didactic II: 2 cadre didactice
Definitivat: 1 cadru didactic
Limba engleză 3 cadre didactice titulari dintre care:
Grad didactic I: 2 cadre didactice
Grad didactic II: 1 cadre didactice
Limba franceză 3 cadre didactice titulari dintre care:
Grad didactic I: 2 cadre didactice
Grad didactic II: 1 cadre didactice

Aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii

Matematică 6 cadre didactice 5 titulari, 1 suplinitor cu:
Grad didactic I: 3 cadre didactice
Grad didactic II: 1 cadru didactic
Definitivat: 2 cadre didactice
Fizică 3 cadre didactice titulari având grad didactic I
Chimie 2 cadre didactice titulari dintre care:
Grad didactic I: 1 cadru didactic
Grad didactic II: 1 cadru didactic
Biologie 1 cadru didactic titular, grad didactic I

Aria curriculară om şi societate

Istorie 3 cadre didactice  2 titulari, 1 suplinitor cu:
Grad didactic I: 2 cadre didactice
Definitivat: 1 cadru didactic
Geografie 2 cadre didactice 1 titular şi 1 suplinitor dintre care:
Grad didactic I: 1 cadru didactic
Definitivat: 1 cadru didactic
Socio - umane 4 cadre didactice, 2 titulari, 2 suplinitori dintre care:
Grad didactic I: 1 cadru didactic
Grad didactic II: 1 consilier psihopedagog
Debutant: 2 cadre didactice
Religie 2 cadre didactice, titulari dintre care:
Grad didactic II: 1 cadru didactic
Definitivat: 1 cadru didactic

Aria curriculară arte şi educaţie fizică

Educatie muzicală 1 cadru didactic suplinitor debutant
Educatie plastică 1 cadru didactic suplinitor definitivat
Educaţie fizică 4 cadre didactice, titulari dintre care:
Grad didactic I: 3 cadre didactice
Grad didactic II: 1 cadru didactic

Aria curriculară tehnologii

Informatică 2 cadre didactice, 1 titular, 1 suplinitor dintre care:
Grad didactic I: 1 cadru didactic
Definitivat: 1 cadru didactic
Ingineri mecanică 4 cadre didactice, titulari, grad didactic I
Ingineri construcţii şi lucrări publice 8 cadre didactice, 7 titulari, 1 suplinitor dintre care:
Grad didactic I: 6 cadre didactice
Grad didactic II: 2 cadre didactice
Ingineri instalaţii 8 cadre didactice, 7 titulari, 1 suplinitor dintre care:
Grad didactic I: 5 cadre didactice
Grad didactic II: 2 cadre didactice



Definitivat: 1 cadru didactic
Maiştri instructori  3 cadre didactice, titulari dintre care:
Grad didactic I: 2 cadre didactice
Definitivat: 1 cadru didactic

Profesor documentarist 1 titular, grad didactic I

III. Resurse materiale 

a) Spaţii de învăţământ

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru desfăşurarea cursurilor,  pregătirea practică de specialitate,
pregătirea suplimentară a elevilor,  desfăşurarea examenelor, concursurilor şi a olimpiadelor şcolare, derularea
activităţilor extracurriculare, a serbărilor şcolare şi a activităţilor sportive.
CCORPORP A  A 
 4 laboratoare (1 - fizică, 1 - chimie, 1 – informatică, 1 – laborator CAD);
 5 cabinete (1 – limba şi literatura romană, 1 – limbi străine,1 - istorie, 1 – limbi străine,1 - religie);
 17 săli de clasă;
 2 cabinete metodice;
 cabinet psihopedagogic;
 cabinet medical dotat corespunzător cu medicamente şi instrumentar;
 11 birouri (2 - director, 1 - comisie calitate, 3 - secretariat, 2 - contabilitate, 1 - informatician, 1 - laborant, 1 -
administrație);
 2 cancelarii;
 grup MEDIA AS;
 sală de festivităţi cu 70 locuri;
arhivă.

CCORPORP B   B  
 1 laborator (biologie);  
 1 cabinet (sudură)
 7 săli de clasă;
 cabinet stomatologic.
CCORPORP C C

 sală de forţă;
 poliţia de proximitate;
 biblioteca;
 centrul de documentare şi informare.
CCORPORP D D
 1 laborator instalaţii;
 1 atelier construcţii
 1 atelier instalaţii tehnico-sanitare şi încălziri centrale;
 1 atelier mecanică;
 1 atelier electric;
 1 atelier tâmplărie;
 1 atelier tâmplărie PVC;
 magazii.

CCĂMINĂMIN P+4 P+4

Căminul are în componenţă 64 camere + spălătorie, dotate cu mobilier nou.

SSALĂALĂ  DEDE  SPORTSPORT

TERENTEREN  DEDE  SPORTSPORT



b) Materiale şi mijloace didactice

În concordanţă cu conţinutul curriculumului s-a incercat prin modul de dotare al laboratoarelor, cabinetelor
şi  atelierelor scoală, cu materiale didactice şi  echipamente de instruire cu manuale şi  tehnologii  didactice de
utilizare a acestora, transformarea elevului  intr-un factor activ al propriei instruiri.

Şcoala  dispune de sistem de supraveghere video-audio  în  14 clase şi  este  racordată la  o  reţea de
internet wireless. 

Elevii utilizează resursele didactice din laboratoarele de fizică, chimie, biologie, istorie, CAD,  etc. accesul
fiind permis pe baza unui program stabilit şi afişat. 
De asemenea, şcoala dispune de:
 75 calculatoare;
 45 videoproiectoare;
 80 laptopuri;
 36 ecrane electrice;
 36 boxe multimedia;
 24 table sticlă;
 4 table interactive;
 10 copiatoare;
 12 imprimante;
 4 televizoare;

IV Program de funcţionare al şcolii
Programul se desfăşoară în 2 schimburi:
- între orele 8 -15 cursuri de zi;
- între orele 16 - 21 cursuri serale.

2. OFERTA CURRICULARĂ

a) Planuri cadru în vigoare

Învăţământ de zi, filiera tehnologică 

Clasa a IX-a, domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
Plan-cadru aprobat prin OMECI nr. 3411 din 16.03.2009

Clasa a IX-a, domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ
Plan-cadru aprobat prin OMECI nr. 3411 din 16.03.2009

Clasa a IX-a, domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Plan-cadru aprobat prin OMECI nr. 3411 din 16.03.2009

Clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010, Anexa 2

Clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010, Anexa 2

Clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010, Anexa 2

Clasa a XI-a, domeniul: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificările: „Tehnician în construcții
și lucrări publice” şi „Tehnician instalator pentru construcţii”
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3412 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a XI-a, domeniul: MECANICĂ , calificarea: „Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3412 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a XI-a, domeniul: ELECTRIC, calificarea: „Tehnician electrotehnist”



Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3412 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a XII-a, domeniul: MECANICĂ, calificarea : „Tehnician mecatronist”
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3412 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a XII-a, domeniul: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificările: „Tehnician în construcții
și lucrări publice” şi „Tehnician instalator pentru construcţii”
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3412 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a IX-a, domeniul de pregătire de bază: PROTECŢIA MEDIULUI, calificarea  „Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului”
Plan-cadru aprobat prin OMECI nr. 5723 din 23.03.2003

Clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: PROTECŢIA MEDIULUI, calificarea  „Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului”
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 5723 din 23.03.2003

Filiera vocaţională

Clasa a IX-a, profil sportiv, calificarea: Instructor sportiv
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3410 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a X-a, profil sportiv, calificarea: Instructor sportiv
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3410 din 16.03.2009, Anexa 1

Clasa a XI-a, profil sportiv, calificarea: Instructor sportiv
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3410 din 16.03.2009, Anexa 2

Clasa a XII-a, profil sportiv, calificarea: Instructor sportiv
Planuri–cadru aprobate prin OMECI nr. 3410 din 16.03.2009, Anexa 2

Învăţământ seral, filiera tehnologică 

Clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea:
„Tehnician în constructii si lucrări publice”
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010, Anexa 3

Clasa  a  XI-a  (sem.I),  domeniul  de  pregătire  de  bază:  CONSTRUCŢII,  INSTALAŢII  ŞI  LUCRĂRI  PUBLICE,
calificările: „Tehnician în construcții și lucrări publice” şi „Tehnician instalator pentru construcţii”
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010, Anexa 3

Clasa a XI-a (sem.II), domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE, calificările: „Tehnician în
constructii si lucrări publice” şi „Tehnician instalator pentru construcţii”
Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8

Clasa a XI-a (sem.I) domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC,  calificarea: „Tehnician electrotehnist”
Plan-cadru aprobat prin OMECTS nr. 3081 din 27.01.2010

Clasa a XI-a (sem.II) domeniul: ELECTRIC, calificarea: „Tehnician electrotehnist”
Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8

Clasa a XII-a, domeniul: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea: „Tehnician desenator
pentru construcţii şi instalaţii”
Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8.

Clasa a XII-a, domeniul: MECANICĂ, calificarea: „Tehnician mecatronist”
Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8

Clasa a XIII-a, domeniul: MECANICĂ, calificarea: „Tehnician mecatronist”



Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8

Clasa a XIII-a, domeniul: ELECTRIC, calificarea: „Tehnician electrotehnist”
Planuri–cadru aprobate prin OMEC nr. 4051 din 24.05.2006, Anexa 8

Învăţământ profesional, filiera tehnologică

Clasa a IX-a, învăţământ profesional de 3 ani, domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ, calificarea: Sudor 
Planuri–cadru aprobate prin OMEN nr.3152 din 24.02.2014, Anexa 1

Clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ, calificarea: Sudor
Planuri–cadru aprobate prin OMECTS nr.3168 din 03.02.2012, Anexa 3

Învăţământ postliceal

Domeniul:  CONSTRUCȚII,  INSTALAȚII  ȘI  LUCRĂRI PUBLICE, calificarea:  „Tehnician proiectant  urbanism şi
amenajarea teritoriului” Curriculum tehnic aprobat prin OMECT nr. 1847/29.08.2007

Domeniul:  CONSTRUCȚII,  INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE, calificarea: „Tehnician devize şi măsurători în
construcţii” Curriculum tehnic aprobat prin OMECT nr. 4760/26.07.2006

Şcoala de maiştri

Domeniul: ELECTRIC, calificarea: MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE MASURĂ SI AUTOMATIZARI -
Curriculum tehnic aprobat prin OMEC nr. 4760/26.07.2006

b) Prezentare CDL/CDŞ

După consultarea agenţilor economici şi a elevilor de la clasele de liceu curs zi şi seral filieră tehnologică s-a
ajuns la următoarea formulă pentru CDL:

Nr.
Crt.

Denumire Filieră Profil

Domeniul
pregătirii de

bază/
Pregătirii
generale/

Calificarea

An de
studiu

Obiective/
Competenţe

1 Rezolvarea 
de probleme 
specifice 
locului de 
muncă

Tehnologică Tehnic Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice

clasa
a IX-a

 Identifică probleme simple
 Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei 
probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului 
de rezolvare a unei probleme simple
 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de
muncă
 Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor

2 Rezolvarea 
de probleme 
specifice 
locului de 
muncă

Tehnologică Tehnic Mecanică clasa
a IX-a

 Identifică probleme simple
 Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei 
probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului 
de rezolvare a unei probleme simple
 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de
muncă
 Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor

3 Rezolvarea 
de probleme 
specifice 
locului de 
muncă

Tehnologică Tehnic Electric clasa
a IX-a

 Identifică probleme simple
 Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei 
probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului 
de rezolvare a unei probleme simple
 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de
muncă



 Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor

4 Rezolvarea 
de probleme 
specifice 
locului de 
muncă

Tehnologică Tehnic Protecţia 
mediului

clasa
a IX-a

 Identifică probleme simple
 Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei 
probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului 
de rezolvare a unei probleme simple
 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de
muncă
 Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor

5 Rezolvarea 
de probleme 
specifice 
locului de 
muncă

Tehnologică Tehnic Mecanic/ 
Prelucrări la 
cald/ Sudor – 
Şcoala 
Profesională

clasa
a IX-a

 Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă
 Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de
muncă
 Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea 
sarcinilor
 Identifică probleme simple
 Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei 
probleme simple
 Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului 
de rezolvare a unei probleme simple

6 Încadrarea pe
piaţa muncii

Tehnologică Tehnic Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice

clasa
a X-a

 Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza 
activităţilor desfăşurate
 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea 
sarcinilor
 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele
unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii 
propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările 
de pe piaţa muncii

7 Integrarea la 
locul de 
muncă

Tehnologică Tehnic Mecanică clasa
a X-a

 Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă
 Se încadrează în cerinţele locului de muncă
 Descrie structura unei organizaţii din domeniul 
profesional
 Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru
 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu 
cerinţele unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii 
propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările 
de pe piaţa muncii
 Îşi precizează poziţia într-o echipă pe baza 
activităţilor desfăşurate
 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea 
sarcinilor

8 Integrarea la 
locul de 
muncă

Tehnologică Tehnic Electric clasa
a X-a

 Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă
 Se încadrează în cerinţele locului de muncă
 Descrie structura unei organizaţii din domeniul 
profesional
 Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru
 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu 
cerinţele unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii 
propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările 
de pe piaţa muncii
 Recunoaşte drepturile clienţilor
 Răspunde fără discriminare cerinţelor sau nevoilor 
clienţilor în domeniul său de activitate
 Oferă clienţilor servicii corespunzătoare standardelor
 Prezintă implicaţiile socio-economice ale serviciilor de
calitate necorespunzătoare

9 Locul de 
muncă şi 

Tehnologică Tehnic Protecţia 
mediului

clasa
a X-a

 Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza 
activităţilor desfăşurate



mediul 
înconjurător

 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea 
sarcinilor
 Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu 
cerinţele unui loc de muncă
 Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii 
propriei performanţe
 Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările 
de pe piaţa muncii

Modalităţi de evaluare

În  funcţie  de  obiectivele  operaţionale  urmărite,  se  folosesc  strategii  de  evaluare  variate,  ce  îmbină
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să fie
judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative cuprinse în
obiectivele procesului de predare-învaţare. Folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare impune diversificarea
tehnicilor şi a instrumentelor de evaluare: 
-  metode tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice);
-  metode alternative (observarea sistematică a elevilor, chestionarul,  miniproiectul,  portofoliul,  grile de evaluare,
autoevaluarea).

În parcurgerea modulului  se va utiliza  evaluarea de tip formativ şi  la  final  sumativ pentru verificarea
atingerii competentelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. O
competenţă se va evalua o singură dată. 
         Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în
cadrul evaluării.
    

La clasele filieră vocaţională/profil sportiv curriculum la decizia şcolii are alocate câte 2 ore pe săptămână
pentru fiecare formaţie sportivă: baschet, volei, fotbal şi handbal.
Elevii claselor a XI-a şi a XII-a filieră vocaţională/profil sportiv susţin examenul de bacalaureat la disciplinele limba
română şi istorie astfel încât s-a optat pentru curriculum la decizia şcolii astfel:
 Limba română studiu aprofundat clasa a-XI-a 1 oră
 Limba română studiu aprofundat clasa a-XII-a 1 oră
 Istorie studiu aprofundat clasa a-XI-a 1 oră
 Istorie studiu aprofundat clasa a-XII-a 1 oră

3. OFERTA EXTRACURRICULARĂ

În  ultimii  cinci  ani,  Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny”  a  derulat,  în  calitate  de  aplicant  sau  partener,
numeroase proiecte europene, naționale, interregionale, municipale și locale:

 Proiect strategic CSAPCS-POSDRU /153/1.1/S/138511 „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o
carieră  de  succes”,  implementat  de  Universitatea  Politehnică  București,  având  ca  obiectiv  dezvoltarea  și
implementarea de servicii de orientare și consiliere care să vină în sprijinul orientării vocaționale și profesionale a
elevilor de la filiera teoretică/tehnică, în vederea facilitării accesului la nivele tehnice superioare de educație (anul
școlar 2014-2015);  
 Proiect  ERASMUS   „Promovarea  dimensiunii  europene  în  formarea  meseriilor  în  construcţii”, în
parteneriat  cu   Şcoala  de  ucenici  din  Blois,  Franţa,  având  ca  obiectiv  general  dezvoltarea  competențelor
profesionale ale elevilor din grupul țintă (anul scolar 2014-2015);
 Program  european   „Siguranța  pe  internet“,  implementat  de  organizatia  Salvati  Copiii,  România   în
colaboare cu ISMB, având ca obiectiv promovarea utilizării, în condiții de mai mare siguranță, a internet-ului și a
noilor tehnologii on-line (anul școlar 2014-2015);
 Proiect interregional  „Micul montator”,  implementat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” în parteneriat cu
SINIAT  ROMÂNIA,  având  ca  scop  dezvoltarea  abilităților  practice  ale  elevilor  și  îmbunătățirea  cunoștintelor
tehnice în domeniul construcțiilor (anul școlar 2014-2015);
 Proiect  municipal „Şcoala  zidarului”,  implementat  de  Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny”  în  parteneriat  cu
HOLCIM ROMÂNIA, având ca obiectiv utilizarea corectă a materialelor de construcții (anul școlar 2014-2015);



 Proiect municipal „Suntem generația în mișcare“, implementat de Fundatia PRAIS în parteneriat cu ISMB, cu
scopul promovării unui stil de viaţă sănătos prin sport (anul școlar 2014-2015);
 Proiect Leonardo „Promovarea dimensiunii europene în formarea meseriilor din construcții” în parteneriat
cu Școala de Ucenici în domeniul construțiilor din Blois, Franța (anul școlar 2013-2014);
 Proiect  național  de cercetare  RU-2012 optimizarea calității  mediului  interior și  a eficienței  în clădirile
educaționale folosind o metodă multicriteriu (EDU-Quality), implementat de UTCB în parteneriat cu CTAS (anul
școlar 2013-2014);
 Proiect interregional  „Micul montator de gips carton”,  implementat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” în
parteneriat cu SINIAT ROMÂNIA, având ca obiectiv dezvoltarea abilităților practice ale elevilor,  îmbunătățirea
cunoștințelor tehnice din domeniul construcțiilor (anul școlar 2013-2014);
 Proiect municipal „Profesionişti pentru viitor” implementat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” în parteneriat
cu  Asociația  de  Sudură  din  Romania,  cu  scopul  dezvoltării  personale  și  profesionale  a  elevilor  de  școală
profesională și liceu (anul școlar 2013-2014);
 Proiect municipal „5 licee, 5 muzee”, în parteneriat cu ECDL, ISMB, având ca obiectiv dezvoltarea personală
a elevilor (anul școlar 2013-2014);
 Proiect  educativ „Zentiva  Expres”,  implementat  în  parteneriat  cu Asociația  „Școala  de valori”, având ca
obiectiv facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii (anul școlar 2013-2014);
 POSDRU/85/1.1/S/57551 „Îmbunătățirea  calității  educației  și  formării  profesionale  prin  rețele
parteneriale”,  având ca obiectiv  asigurarea calității  în formarea profesională, utilizând rețele parteneriale între
școli (2011-2013);
 POSDRU  90/2.1/S/63611 „Pregătiți pentru piața muncii”, având ca obiectiv facilitarea procesului de inserţie
pe piaţa muncii a elevilor (2010-2013);
 POSDRU/24/2.3/G/22094  „Calificarea,  șansa  unei  vieți  mai  bune”,  aplicant  Colegiul  Tehnic  „Anghel
Saligny”, având  ca  obiectiv creșterea  nivelului  de  calificare  a  forței  de  muncă  în  domeniile  mecanică,
construcții și instalații (2010 – 2011).

Pentru  desfășurarea  proiectelor  și  programelor,  Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny”  a  colaborat,  pe  baza
parteneriatelor încheiate, cu:

 agenți  economici:  SINIAT  ROMÂNIA,  HOLCIM  ROMÂNIA, S.C.  ALLIMEP  EST  SRL, RADET   SA,  S.C.
SOPREX IMI SA, ADEPLAST, KERN-LIEBERS TEXTIL SRL, S.C. TUPAL H.P. IMPEX SRL, SC ATELIERELE
CFR GRIVIȚA SA
 instituţii de  învăţământ şi cercetare: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Politehnica
Bucureşti,  Universitatea  de  Arhitectură  şi  Urbanism  „Ion  Mincu”, Universitatea  Creştină  „Dimitrie  Cantemir”
Bucureşti,  Universitatea  „Atheneum”  București,  Școala  Postliceală  Sanitară  „Carol  Davila”, Biblioteca
Metropolitană Bucureşti
 asociații profesionale, ONG-uri: Asociatia de Sudura din România, CD, Organizația SC Natural Med Proiect
SRL, Crucea Roșie sector 3 București, Asociația culturală și de binefacere Nicolae Bălcescu, AROTERM, Eco-
Școala, Asociația PAVEL, ECDL România.
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